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Redaktioneel
Deze Occultus is opgemaakt en
gedrukt bij een nieuwe drukker,
SMIC in Arnhem. De layout heb
ben we dan ook aangepast, en
hopen dat het er nog professione
ler uit ziet.
 
Begin juli is altijd de tijd om de
resultaten van het eerste half jaar
op te sturen. Uw resultaten betref
fende de totale sterbedekkingen
kunt u via e-mail of via de post
naar Monique de Kock sturen.
 
Op 15 mei werd de Sterbedekkers
dag georganiseerd. Henk de
Groot heeft er een verslag van
gemaakt.
 
Dit jaar wordt ESOP XXIX (Eu
ropean Symposium on Occultati
on Projects) gehouden in York,
Engeland. Het symposium vindt
plaats van 20 tot 24 augustus.
Meer informatie is te vinden op
het internet op pagina:
       www.esop2010.org
 
Ik wens u een plezierige vakantie
periode toe en veel leesplezier met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Zum Geburtstag 100
 
Door Jan Maarten Winkel
 
Bijgaande kaart viel bij ons in de bus. Ik denk: “Wie is er hier 100 jaar? Zal wel verkeerd bezorgd zijn.”
Maar het was een kaartje van Eberhard Bredner. Het was natuurlijk vanwege het verschijnen van nummer 100
van Occultus. Ik wil jullie de bijgaande tekst niet onthouden.
 

“
 
Dear team Occul
tus,
 
Since number 11 I
read your journal
Occultus – proba
bly since the begin
ning of my membe
rship
 
 to DOA.
 
Occultus is a publi
cation that supports
the observing star-
gazer as good as
even imaginable. And
to finish again and
again a new issue is
a hard task.
So please take my
sincere congretula
tion for your work
and I whish you for
the times coming all
the best!
 
Eberhard Bredner
“
 
Bedankt, Eberhard.
Doet ons goed.
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Verslag van Sterbedekkersdag X in Bussloo
Door Henk de Groot
 
Op zaterdag 15 mei 2010 is het dan
weer zover, de jaarlijkse Sterbedek
kersdag in Bussloo. Eigenlijk weer
sneller dan gedacht, een jaar is ook
zo weer om. Zelfs de zon laat zich die
ochtend weer zien, na dagen afwezig
te zijn geweest.
Tussen 10:00 en 11:00 uur druppelen
de deelnemers weer binnen. Zelfs
Adri en Wim zijn op tijd; ze hebben
kennelijk een andere weg genomen
dan vorig jaar toen ze “off the road”
Bussloo probeerden te bereiken.
Hans heeft lekkere koffie gezet, en
na weer even met elkaar kennis ge
maakt te hebben, opent om 11:00
uur Harrie de tiende Sterbedekkers
dag.

Adri bijt het spits af met de eerste
lezing. Deze heeft de titel meegekre
gen: Kaguya, van laserstraal tot da
tabase. Kaguya is een Japanse satel
liet, welke in een baan om de maan
is gebracht en aldaar met een laser
hoogtemetingen heeft verricht. Adri
heeft voor de voordracht heel wat
filmpjes van internet gehaald, en de
eerste is de lancering. Dat duurt best
wel lang, maar we hebben nu wel
geleerd hoe je op z'n Japans moet
aftellen van 300 naar 0. Nu zou Ka
guya 30 miljoen hoogtemetingen
verrichten, maar toen Adri ging
zoeken, kwam hij er toch een paar
tekort. Waar Adri achterkomt is dat
er veel waarnemingen onbruikbaar
zijn en nog niet de helft een goede
waarde oplevert. In het tweede deel
van zijn betoog laat Adri zien hoe de
uitgewerkte waarnemingen van ster
bedekkingen door de Maan passen
in de oude Watt's maanprofielen en
de nieuwe Kaguya profielen. Lijkt
het bij de eerstgenoemde meestal
nergens op, de resultaten kloppen

vaak bijzonder goed met de Kaguya
data, al zijn er soms systematisch
afwijkingen. Adri spoort toch ieder
een aan om vooral door te gaan met
het waarnemen van bedekkingen
door de Maan. Door met een came
ra waar te nemen is een hoge nauw
keurigheid bereikbaar, bovendien
zijn er nog steeds hiaten in de data.

Boelie laat daarna een aantal films
zien van planeetbedekkingen. Deze
heeft hij voor een deel zelf gezien en
opgenomen, met name 2 Venusbe
dekkingen. Wat mooi in beeld ge
bracht is alles wat er om zo'n bedek
king heen gebeurt. Eerst wordt van
alles naar buiten gesleept om de
waarneming te doen. Daarna wordt
het toch bewolkt, en zie je de teleur
stelling langzaam opkomen, om
vervolgens om te slaan naar groot
enthousiasme als op het laatste mo
ment door een klein gaatje in de be
wolking de bedekking toch nog te
zien is. Boelie noemt zichzelf een
“eventchaser”, dus iemand die voor
al probeert de wat ongewonere din
gen te zien en vast te leggen.
Intussen is het al bijna kwart voor
één geworden, tijd voor een boter
ham en een lekkere kop soep. In de
volkssterrenwacht vormen zich
rondom twee tafels twee groepen,
alwaar gezellig over onze boeiende
hobby gepraat wordt. Voordat we er
erg in hebben is de middagpauze al

weer om, en begint Harrie met een
korte voordracht over de bedekking
van een heldere ster (Delta Slangen
drager) door de planetoïde Roma
welke op 8 juli wordt bedekt. De
bedekkingszone loopt vlak ten oos
ten van Nederland, en in het zuiden
over Limburg. Omdat de ster zo
helder is, is dit de kans voor iedereen
om eens een planetoïde bedekking
waar te nemen; het is zelfs mogelijk
dat te doen zonder telescoop. Als
waarnemers op meerdere koorden
de bedekking waarnemen is het mo
gelijk de vorm van de planetoïde in
twee dimensies te berekenen. Boven
dien is het erg leuk zo'n unieke be
dekking te beleven. Er geven zich
dan ook dadelijk al verscheidene
deelnemers op. Op een vraag van
Henk of er ervaring is in het opzetten
van een betrouwbare spannings
voorziening voor de Watec camera
en time inserter als je in de wildernis
waarneemt, komt Hans, de beheer
der van Bussloo aan met een po
werpack. Binnen enkele minuten is
de hele voorraad van Bussloo uitver
kocht en zijn nieuwe bestellingen
genoteerd.
Daarna komt Henk met een voor
dracht over enkele planetoïde be
dekkingen. De eerste is Pamina,
welke een dubbelster bedekt, waarbij
de uiteindelijke verzwakking van het
sterlicht maar enkele tienden van een
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magnitude bedraagt. Een andere is
Luisa, welke geleidelijk verdwijnt,
een duidelijke aanwijzing dat de ster
niet puntvormig is, maar een bepaal
de diameter heeft. Ook is er nog
aandacht voor de Huffyuv codec
welke voor zwart/wit opnames vrij
wel geen relevante informatie tijdens
compressie laat verdwijnen.

Harrie komt hierna weer aan het
woord. Hij laat zien welke mogelijk
heden er nog zijn om op de één of
andere wijze bezig te gaan met be
dekkingen. Het begint natuurlijk
met sterbedekkingen door de Maan,
gevolgd door bedekkingen door
planetoïden. Met de eerste kun je
behalve het maanprofiel te bereke
nen er ook achterkomen of de bedek
te ster een dubbelster is, en hoever

dan de afstand tussen beide sterren
is. Bij planetoïden bedekkingen is
het mogelijk de positie van de plane
toïde erg nauwkeurig vast te stellen,
maar als er meerdere waarnemingen
zijn, is ook het profiel van de plane
toïde te meten.

Een vrij nieuwe tak van sport is het
meten van sterbedekkingen door
exoplaneten, of ook genoemd pla
neetovergangen. Deze zijn ook met

kleine telescopen en camera's te
meten.
Intussen is het programma al aardig
uitgelopen, maar toch nemen we de
tijd voor een middagpauze met kof
fie/thee. Met bijna een uur achter
stand op schema begint de algemene
leden vergadering. Ook deze ver
loopt zoals altijd in een gemoedelijke
sfeer. Het verslag daarvan komt
volgend jaar apart in Occultus. Om
streeks kwart voor vijf is het pro
gramma afgelopen. Een groep van
deelnemers welke van ver komen
gaat nog wokken bij de chinees in
Twello. De rest neemt afscheid van
elkaar, wellicht tot eerder, maar in
ieder geval tot de volgende sterbe
dekkersdag in 2011.

Toelichting op de tabel 'Totale Sterbedekkingen'

De kolommen  Gebruikte eenheden  

Date Datum h Uren

Day Dag van de week m Minuten

Time Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time s Seconden

A Nauwkeurigheid van voorspelling o Graden

P Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede % Percentage

XZ XZ nummer van de ster cm Centimeter

Mag Magnitude van de ster    

Al Hoogte van de ster    

Az Azimut van de ster    

Sn Hoogte van de zon    

CA Cusp angle    

Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter    

Algemeen
 
De voorspellingen zijn gemaakt voor sterrenwacht 'De Sonnenborgh' te Utrecht (5,129 OL; 52,086 NB), waarbij
is uitgegaan van een onervaren waarnemer die beschikt over een teleskoop met een diameter van 10 centimeter of
minder.
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Totale Sterbedekkingen

Predictions : 14 Period : 01/07/2010 - 01/10/2010      

City : Utrecht Observer : Sonneborgh      

Aperture : 10 cm Experience : 1      

Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N Altitude : 0

Date Day Time A P XZ Mag Al Az Sn CA Dia

dmy   hms s       o o o o cm

02-07-2010 Fri 23:52:16 1 R 31588 6.3 14 107 -15 +58°N 9

10-07-2010 Sat 02:03:49 1 R 7163 5.4 3 52 -10 +81°S 7

31-07-2010 Sat 23:19:07 1 R 847 6.5 22 103 -20 +58°N 10

03-08-2010 Tue 23:17:46 3 R 4123 6.4 10 69 -20 +14°S 10

05-08-2010 Thu 02:52:07 1 R 5454 7.3 36 97 -10 +83°S 10

06-08-2010 Fri 01:14:36 1 R 6559 5.5 14 68 -18 +79°N 4

07-08-2010 Sat 03:44:58 4 R 8706 6.2 26 84 -4 +15°N 8

30-08-2010 Mon 03:27:11 2 R 2963 6.4 55 184 -12 +54°S 9

31-08-2010 Tue 02:05:52 2 R 3921 5.8 51 133 -22 +49°N 7

01-09-2010 Wed 23:10:35 2 R 6064 6.2 15 69 -30 +33°N 7

04-09-2010 Sat 01:20:37 1 R 9801 7.0 15 73 -27 +77°S 9

04-09-2010 Sat 02:07:43 1 R 9872 7.3 22 82 -23 +71°N 10

23-09-2010 Thu 00:15:40 1 D 31746 5.7 38 201 -37 +55°N 9

30-09-2010 Thu 04:14:19 1 R 7163 5.4 62 167 -14 +72°N 5

 

 
Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association.
Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1        Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts
 

 

Agenda
20-24 augustus 2010 – ESOP XXIX te York, UK

13 november 2010 – amateur bijeenkomst te Goirle

7 mei 2011 – jaarvergadering KNVWS

14 mei 2011 ? – Sterbedekkersdag te Bussloo

4 juni 2011 ? – amateur bijeenkomst te Hoogeveen
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In Memoriam Jan Boonstra (1927-2010)
Op 28 juni 2010 overleed Jan Boon
stra op 82-jarige leeftijd. Jan was een
gewaardeerd lid van de werkgroep
Sterbedekkingen, die met jeugdig
enthousiasme zijn hobby bedreef en
ondanks zijn toch gevorderde leef
tijd dat jeugdige elan nooit verloor.
Pas na pensionering werd Jan actief
binnen de werkgroep Sterbedekkin
gen en hij schroomde niet om daar
bij steeds nieuwe wegen in te slaan.
Wegen waar de gevestigde orde van
sterbedekkers zich niet aan waag
den, maar Jan wel!
 
Hij was een pionier in het met video
waarnemen van allerlei verschijnse
len: noorderlicht, sterbedekkingen,
zon- en maansverduisteringen enz.
Dat ging met vallen en opstaan,
maar Jan deelde zijn ervaringen
waarbij hij zichzelf altijd doeltref
fend trachtte weg te cijferen, door te
mompelen dat hij maar een beginner
was. Maar een pionier is altijd een
beginner, de eerste beginner wel te
verstaan. Nu in de 21e eeuw is het
normaal om met speciale videoca
mera’s en webcams waar te nemen -
Jan begon gewoon met zijn camcor
der op een videobandje. Het was
verbluffend en riep bewondering
op.
 
Op de jaarlijkse bijeenkomsten in
Roden was Jan bijna altijd van de
partij. Vaak hield hij er ook lezingen
over zijn niet alledaagse (wijze van
het doen van) waarnemingen. Hij
was een begenadigd spreker die zijn
gehoor aan zich bond, sterker nog,
absorbeerde en één met hen werd.

 
Jan had ook veel humor. Zijn website (http://home.kpn.nl/janbuinen/) begint met “ik zag, ik zag, wat jij misschien
niet zag”. Daarnaast moet hij een romanticus geweest zijn, want zoals hij zelf op zijn site zegt:
 “In de loop der jaren heb ik heel wat tijd besteed aan onnutte zaken, die niet verdienen dat er een herinnering aan
over blijft. Een deel van de resterende tijd besteedde ik aan het waarnemen van verschijnselen aan de hemel veraf
en dichtbij. Ik deed dat op plaatsen die veraf en dichtbij huis lagen. Een herinnering hieraan is waard te blijven
bestaan.”
 
Als ik aan Jan Boonstra denk schieten mij spontaan drie momenten te binnen.
 Het eerste moment is een hilarisch moment. Tijdens een lezing in Roden toonde Jan een foto van Laplandse
Bossen - hij was in het hoge Noorden om het poollicht te filmen. Joke en hij hadden de fietsen meegenomen en die
figureerden op de foto. Ja, zei Jan, dat was de laatste keer dat we de fietsen gezien hebben. Nadat ze gewandeld
hadden door de bossen konden ze de plek waar de fietsen stonden niet meer terugvinden. Terug in Nederland
werden er nieuwe fietsen gekocht en als iemand ooit in Lapland zou komen en twee fietsen vond…
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Het tweede moment is een kippenvelmoment: een videofragment dat Jan maakte in de buurt van Lusaka, Zambia.
Het betrof de totale zonsverduistering van 21 juni 2001. Terwijl het beeld van de diamantring, net voor de totaliteit,
het beeld vult, hoor je Jan met een bijna volgeschoten stem op de achtergrond: “Tsjonge jonge. Overbelicht tot en
met, maar toch fantastisch hoor. Oh Joke, kijk eens. Kijk eens. Jongens, kijk omhoog. Kijk de diamant eens
jongens.” Dat moet toch één van de hoogtepunten in zijn astronomische leven zijn geweest, en dan te bedenken
dat Jan behoorlijk ziek was geworden van de inenting tegen Gele Koorts.
 
Het derde moment kan ik niet meer goed dateren, het kunnen net zo goed meerdere gelegenheden zijn geweest.
Jan, die met licht trillende handen en met zijn altijd wat breekbare stem één van zijn instrumenten oppakt en er
uitleg bij geeft. God, wat kon je van Jan houden.
 
Een heel bijzonder moment voor Harrie Rutten was toen hij Jan een keer thuis bezocht om hem voor een speciaal
event, wat weet hij niet meer, een fles Port kwam aanreiken. Hij had die verdiend, maar Jan vond zelf dat wat hij
gedaan had volkomen normaal was. Daar was geen fles Port voor nodig geweest… maar vooruit, hij en Joke
zouden hem met smaak opdrinken. Die middag werd een onvergetelijke middag doorspekt met humor en spits
vondigheden.
 
Hoe kritisch Jan tegenover zijn eigen werk stond bleek toen hij in 1997 ontdekte dat twee tijdseinontvangers,
“DCF klokken”, niet gelijk liepen. Pas 12 jaar later, bij videowaarnemingen en toen Harrie Rutten gedurende
enige tijd een DCF signaal op de monitor miste, werd voor iedereen duidelijk dat “DCF klokken” niet zo betrouw
baar zijn als velen denken! Jan wist dat al.
 
Een herinnering aan Jan is inderdaad waard te blijven bestaan.
Jan, bedankt voor wat je ons hebt gegeven. Rust zacht.
 
Bestuur en leden van de Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen wensen Joke, de kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe.
 
Henk Bril

Waarnemingen 2009

  1e half jaar     2e half jaar      

Waarnemer Intredes Uittredes Rakende Intredes Uittredes Rakende Totaal

Ballegoij, Erwin van 1           1

Boschloo, Roelof 12           12

Edens, Esdert 17           17

Kock, Monique de 34 1         35

Limburg, Eric 11   15       26

Rutten, Harrie 315     25     340

Scholten, Alex 6           6

Tenbergen, Tom 1           1

Vandenbulcke, Geert 37           37

Winkel, Jan Maarten 41           41

Zanstra, Wim 3           3

Totaal 478 1 15 25 0 0 519

Totaal 1e helft             494

Totaal 2e helft             25

Totale bedekkingen             504

Rakenden             15

Door Monique de Kock
 
Aanvulling op het jaarverslag (zie Occultus 100): hierbij de tabel met het overzicht van waarnemingen aan sterbe
dekkingen door de Maan in 2009 door verschillende leden van de werkgroep.
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Figuur 1

Figuur 3.

Perun
 
Op 21 april hebben Henk de Groot
en Harrie Rutten naar (4250) Perun
gekeken, maar hadden geen bedek
king.
 
Rhodope
 
Op 22 april heeft Eberhard Bredner
naar (166) Rhodope gekeken, en had
een bedekking van 2,04 seconden.
Ook Martin Dentel (Duitsland) had
een bedekking, met een duur van
slechts 0,80 seconden. Zie figuur 1
voor de koorden.
 
Sappho
 
Op 4 juni heeft Eberhard Bredner (in
samenwerking met zijn vrouw Birgit
Wickord en met Francois Colas)
vanuit Parijs naar (80) Sappho geke
ken, en had een bedekking van 7,2
seconden. Zie figuur 2 voor hun re
gistratie. Nog eens 10 andere waar
nemers uit Engeland, Frankrijk en
Italië hadden een bedekking met een
duur tussen 1,24 sec en 7,47 sec. Zie
figuur 3 voor de koorden.

Het afgelopen kwartaal
 
Op 14 april werd door Garcia (Span
je) een bedekking door (602) Mari
anna waargenomen met een duur
van 5,1 seconden.
Op 16 april werd door Priban (Tsje
chië) een bedekking door (1067)
Lunaria waargenomen met een duur
van slechts 0,8 seconden.

Op 21 april werd door Boutet
(Frankrijk) een bedekking door
(145) Adeona waargenomen met een
duur van 13,7 seconden.
Op 7 mei werd door Tsamis (Grie
kenland) een bedekking door (511)

Davida waargenomen met een duur
van 13,0 seconden.
Op 28 mei werd door Lecacheux
(Frankrijk) een bedekking door
(558) Carmen waargenomen met een
duur van 2,26 seconden.
 

Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Onderstaande tabel geeft aan welke sterbedekkingen door planetoïden in de periode 1 juli 2010 - 6 oktober 2010
zichtbaar zijn. De kaartjes t.b.v. de genoemde bedekkingen treft u op de volgende pagina's aan.
 
De voorspellingen zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin de berekeningen verzorgd
heeft.
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Het komende kwartaal
 
Voor de komende maanden zijn er 8
bedekkingen geselecteerd. Hierbij
zal planetoïde Roma de ster delta
Oph (magnitude 2,7) bedekken voor
LIMBURG! Zie voor een zoek
kaartje voor Roma het vorige num
mer van Occultus.

Houdt ook de last minute astrome
try op PLANOCCULT in de gaten
voor de andere sterbedekkingen.
Kijk in alle gevallen van 10 minuten
voor tot 10 minuten na het opgege
ven tijdstip.
 

Niet geselekteerd
 
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen waar
nemen, dan kan men terecht op in
ternet op pagina http://astrosurf.
com/EAON/
Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.
 

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

do 08-07 21.58 32 202 472 Roma 48 km 13.5 NEDERLAND

ma 16-08 23.10 21 105 799 Gudula 47 km 14.7 Frankrijk

za 28-08 22.47 27 199 1214 Richilde 37 km 14.3 Spanje

za/zo 12-09 01.41 21 81 268 Adorea 142 km 14.3 Griekenland

zo/ma 20-09 01.49 41 100 88 Thisbe 232 km 12.6 Scandinavië

zo/ma 20-09 04.16 44 111 42 Isis 107 km 13.1 Frankrijk

ma 27-09 22.06 37 141 136 Austria 42 km 12.1 Polen

wo 06-10 17.20 27 153 429 Lotis 70 km 14.2 Scandinavië

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max

do 08-07 FK6 603 2.7 16h14m.3 -03o42' 10.7 5s

ma 16-08 TYC 0621-00614-1 9.9 01h38m.3 07o38' 4.8 11s

za 28-08 TYC 5758-00120-1 10.0 20h31m.2 -09o46' 4.4 6s

za/zo 12-09 TYC 1356-02180-1 9.5 07h03m.9 21o25’ 4.9 5s

zo/ma 20-09 UCAC2 40988581 10.9 05h52m.2 26o05' 1.8 15s

zo/ma 20-09 TYC 1912-00350-1 10.1 07h43m.6 22o43' 3.1 4s

ma 27-09 TYC 0025-00630-1 9.7 01h00m.3 05o03’ 2.5 4s

wo 06-10 TYC 5174-00053-1 9.7 20h20m.3 -07o25’ 4.5 9s

ho: hoogte ster boven de horizon

AZo: azimut ster (0o=Noord;90o=Oost;180o=Zuid;270o=West)

d m: helderheidsafname bij bedekking

T max: maximale tijdsduur bedekking

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

 

 
Verklaring symbolen:
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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