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Redaktioneel
Op 14 september 2012 keek Harrie
Rutten naar een ster welke bedekt
zou worden door (910) Anneliese.
Harrie stond volgens de voorspel
ling tussen de 2 en de 3 sigma zone,
en had slechts een kans van 0,3%
om een bedekking te zien. En toch
zag hij een bedekking! Hoe dat zit
leest u in zijn verhaal op de vol
gende pagina.
 
Op 15 juli werd Jupiter bedekt
door de Maan. Alex Scholten was
op dat moment in Frankrijk en
had beter weer dan wij in Neder
land. Alex geeft een impressie van
zijn fotografische resultaten.
 
Weet u nog dat we op 7 december
zoveel sneeuw gehad hebben? Die
avond werd het weer helder, en als
je dan wilt gaan kijken, kun je
maar beter eerst sneeuw ruimen.
Harrie vertelt hoe hij zat te ploe
teren in de sneeuw, en niet voor
niets!
 
De Dawn missie heeft Vesta al
weer verlaten en is op weg naar
Ceres. Henk de Groot brengt u op
de hoogte.
 
Voor het jaar 2013 zijn er vele
sterbedekkingen door planetoï
den gepland. Even ter herinne
ring: stuurt u uw waarnemingen
van de ‘normale’ sterbedekkingen
over 2012 op naar Jan Maarten
Winkel?
 
Er staat weer een vers jaar voor de
deur en is het weer tijd om de
contributie te voldoen. Dit keer
vindt u geen acceptgiro. Wilt u
contributie voor 2013 t.w.v. 20
Euro overmaken naar ons
rekeningnummer?
 
Namens de redactie wens ik u allen
prettige feestdagen en een goed
begin van het jaar 2013 toe, met
veel helder weer.
 
Jan Maarten Winkel
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Anneliese zorgt voor een verrassing
Door Harrie Rutten
 
Nee, ik heb niets met ene Anneliese en toch weer wel. Er zullen vele vrouwen in het Duitse taalgebied rondlopen
die zo heten, maar de asteroïde [910] Anneliese is bij mij op dit moment favoriet.

[910] Anneliese is een asteroïde uit de
hoofdgordel en werd op 1 maart
1919 door de Duitse astronoom Karl
Wilhelm Reinmuth in Heidelberg op
het observatorium “Königstuhl”
ontdekt. De gemiddelde halve grote
as is 2,9234 AE. De excentriciteit is
0,1543. Daardoor is de perihelium-
en apheliumafstand behoorlijk ver
schillend: 2,4723 en 3,3745 AE. De
helling met de ecliptica is 9,258° en
zijn siderische omlooptijd is 4,999
jaar. Daardoor is de gemiddelde
baansnelheid 17,42 km/s.
De diameter wordt geschat op 47 km
als je uitgaat van een albedo van 6%.
Dit is gebaseerd op de spectraalklas
se C en geeft zo de absolute helder
heid van m=10,27.
 
Bijzonder te vermelden is dat, of
schoon [910] Anneliese een vrij groot
object is, toch nog twee keer werd
‘herontdekt’ en zodoende ook be
kend staat als 1446 SJ en 1975 AH.
Overigens, zijn oorspronkelijke
voorlopige benaming was 1919 FB.
Ze werd, nadat haar baan goed be
kend was, door het MPC genum
merd tot [910] en weer wat later werd
ze door de ontdekker omgedoopt tot
Anneliese, genoemd naar de vrien
din van de Duitse astronoom Julius
Dick die aan het observatorium van
Berlijn werkte. Van die sterrenwacht
was Wilhelm Foerster (1832-1921)
van 1865-1903 directeur en hij was
een van die beroepsastronomen die
toen al de amateurastronomen sti
muleerde om wetenschappelijk werk
te doen! Een van de volkssterren
wachten in Berlijn is de Wilhelm
Foerster Sternwarte die ook een
groot Zeiss-planetarium heeft en een
aantal koepels met grote kijkers.
Toch timmert deze volkssterren
wacht lang niet zo aan de weg dan de
Archenhold-Sternwarte die bij waar
nemers van sterbedekkingen en lief
hebbers van kleine planeten zeer

bekend is door de door haar georga
niseerde ESOPs (1996 en 2011) en de
Kleinplanetentagungen (2001, 2007
en 2012).
 
Maar; waarom zorgde [910] Anne
liese voor een verrassing?
Elke dag wanneer ik thuis achter de
computer zit, raadpleeg ik Occult
Watcher of er nieuwe sterbedekkin
gen door kleine planeten in het zicht
komen. Slechts zelden kan de pos
ting van Pierre Vingerhoets op Pla
noccult me verrassen, maar het komt
voor. Jammer van de tekst van de
posting als zodanig van Pierre is dat
je zo er geen indruk van hebt of de
bedekking interessant is. Je moet de
link aanklikken om te weten te
komen wat de helderheid van de ster
is. Ik had ooit het voorstel gedaan
om de helderheid van de ster en de
bedekkingsduur in de posting op te
nemen zodat je niet alle links hoeft
aan te klikken om te kijken waar het
over gaat. Misschien dat het aan het
feit lag dat Pierre met vakantie was
want Jan Van Gestel had er wel oren
naar en publiceerde dit op deze ma
nier. Het viel bij de actieve waarne
mers in goede aarde, maar bij terug
komst van de vakantie van Pierre
werd het echter weer resoluut en
zonder verder commentaar verwij
derd. Vreemd, heb je de mogelijk
heid om een extra service te leveren
en dan doe je dat niet. Anders is het
bij OccultWatcher. Daar vind je alles
op één regel en verschijnen instan
taan de belangrijkste details onder
aan de pagina als je een regel acti
veert. Doordat je een aantal filters
kunt instellen, worden objecten die
toch niet interessant zijn meteen weg
gefilterd bijv. helderheid, hoogte
boven de horizon en nog veel meer.
Een belangrijke is de afstand vanaf
de 3-sigma grens wat in wezen een
maat is voor de waarschijnlijkheid
op een positief resultaat. Ik heb het

filter ingesteld op tot 500km vanaf
die 3-sigma grens. Reden, ik wil
graag weten wat er in Europa te zien
is en waar actieve waarnemers zich
bevinden. Wordt er een nieuwe aan
gekondigd die binnen de 3-sigma
zone zit, wordt die zonder twijfel (m.
u.v. de helderheid van de ster) aan
geklikt bij “Add to my events”. Oc
cultWatcher zet dan automatisch
een waarschuwing in de agenda van
Outlook en zo ontgaat dit event mij
zeker niet. Buiten de 3-sigmazone
klik ik ook wel eens aan, maar dan
ben ik selectiever. [910] Anneliese
was een object dat op 14 september
2012 een ster van magnitude 11,9,
met naam: UCAC2 39798087, zou
gaan bedekken. In dit geval zat [910]
Anneliese in de 2 tot 3-sigma zone en
dat brengt met zich mee dat de waar
schijnlijkheid van een positieve
waarneming zeer gering is. Overi
gens hangt dat heel sterk af hoe breed
de sigma-zone is in vergelijking met
de diameter. Bij een grote sigma en
kleine afmeting is dat al snel bedroe
vend weinig. [910] Anneliese was niet
zo klein, ca. 47 km, de sigmazone was
vrij groot en door de ligging van mijn
observatiepost ten opzichte van het
pad en afmetingen daarvan was de
waarschijnlijkheid op de zichtbaar
heid van een positief resultaat slechts
0,3%. Over dit onderwerp heb ik al
heel lang een artikel in voorbereiding
en bijna klaar. Dat zal in een van de
volgende Occulti verschijnen.
 

Fig 1 (volgende pagina). De voorspel
ling in Occult Watcher. Blauw is het
voorspelde schaduwpad, roze is de
één-sigma zone. De blokjes zijn waar
nemers die zich aangemeld hebben en
het poppetje helemaal links is mijn
waarnemingspost.
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Fig. 1a en 1b. Fig 1 opgesplitst wegens
leesbaarheid in een linker deel en een
rechter deel.

Kom je voor zo’n kleine waarschijn
lijkheid het bed uit? Ik wel. Ik vind
een waarneming waarbij je geen
sterbedekking gezien hebt bijna net
zo waardevol als een waarbij je wel
een bedekking gezien hebt. Je hebt
immers in het pad der onzekerheid
een meetlijn waarbij je dan weet dat
daar geen bedekking is geweest. Dit
is met name van belang als er nie
mand een bedekking gezien heeft.
Als er heel veel enthousiastelingen
zouden waarnemen dan kun je bijna
de hele padbreedte afdekken met
waarnemers. Als deze op een afstand
onder elkaar van minder dan de
diameter van de kleine planeet staan,
dan klopt de voorspelling helemaal
niet. Daarnaast is het ook nog eens
interessant omdat intussen duidelijk
is geworden dat er tal van kleine
planeten zijn die een begeleider heb
ben, het is volgens velen meer regel
dan uitzondering. En dan zou jij
diegene zijn die een korte bedekking
waarneemt buiten het pad van de
asteroïde zelf en zo zijn begeleider
ontdekt? Dat zou een enorme kick
zijn.
 

Fig. 2. De voorspelling van het scha
duwpad met de 1-sigma-zone door
StevenPreston

Welnu, Outlook waarschuwde mij
donderdagavond dat komende nacht,
in de vroege ochtend van vrijdag 14
september 2012, [910] Anneliese de
ster UCAC2 39798087 zou gaan
bedekken om nominaal 3h00m08s
UT, dus vijf uur in de ochtend.. Een
zeer redelijke tijd, daarna direct naar
het werk als je wilde. Maar ik wilde
niet, want normaal is vrijdag mijn
vrije dag, alhoewel soms een dienst
reis daar een streep door trekt. Maar
goed, dat hoort erbij. Nog ongeveer
twee jaar en dan ga ik met pensioen
en dat is dat allemaal over… (zal wel
wennen zijn, want ik ga nog steeds
met heel veel plezier en inzet naar
mijn werk). Als je constant ingelogd
bent, krijg je de eerste waarschuwing
24 uur van te voren.
 
Dus ging ik aan de slag om mijn
waarneming voor te bereiden. Dat
doe ik met Occultwatcher en Guide.
Occultwatcher voor de gegevens,
Guide voor het beeldmateriaal.
Toen ik mijn waarneemformulier
invulde en de kaartjes aan het maken
was dacht ik nog: “Zal je dat nu echt
wel doen, 0,3% eigenlijk ben je gek.”
Nou, aangezien mijn vader altijd zei:
“Goed gek is niet gek, als het maar
niet gevaarlijk wordt.” Welnu, ik
kon geen gevaar herkennen, dus was
ik goed gek en besloot de wekker te
zetten. Even buiten kijken of het
helder is. Dat was het geval en dus
kon ik de telescoop ook al voorbe
reiden, immers de ster die bedekt zou
gaan worden, minimaal 268 km hier

vandaan en mogelijk nog veel meer,
was bijna magnitude 12 en als je pech
hebt is het wat langer zoeker. Ik re
fereerde de telescoop op een ster die
ongeveer de zelfde altitude en azi
muth had als [910] Anneliese straks
in de vroege ochtend zou hebben.
Dan heb je ongeveer dezelfde dif
fractie en is de fout kleiner. Dit doe
ik omdat de FS-2 geen atmosferische
diffractie compensatie heeft. Vervol
gens de coördinaten van [910] voor
Anneliese tijdens de bedekking in het
geheugen van de besturing en uitein
delijk de telescoop in zijn parkeerpo
sitie gebracht. De FS-2-besturing
van de telescoop op ‘stand by’ en
natuurlijk het dak weer dicht. Dat
ben ik overigens een keer vergeten en
kon ik niets zien omdat het water
letterlijk van de kijker droop en de
Schmidtcorrector een gepareld mat
glas leek. “Als het morgenochtend
helder is heb ik het object snel in het
vizier.” En zo ging ik met een gerust
gevoel naar bed.
De wekker had ik wel gezet maar niet
nodig. Als zo vaak wordt ik wakker
voordat de wekker ook maar één kik
kan geven om me te wekken. Even
de kop uit het raam om te kijken hoe
de hemel eruit zag. Het was een
prachtige heldere nacht. Dus op naar
de sterrenwacht. Dak open, riep het
geheugen van de coördinaten op en
met een 850-voudige siderische snel
heid bewoog de telescoop recht op
het doel af: ster UCAC2 39798087
en even later stond het object par
mantig (nou ja, stel dat een ster dat
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zou kunnen) op het scherm van de
monitor. De camera, time-inserter,
HDD-recorder en monitor waren in
de tussentijd ook al van prik voor
zien. In de monitor flitsten heldere
sterren voorbij en onder in het
scherm was al de positie en de tijd
zichtbaar. Bij GPS gaat dat binnen
enkele seconden (in tegenstelling tot
de DCF waar het minimaal 2 volle
minuten duurt). De lucht was mooi
transparant, niet perfect maar heel
goed, ze was donker en de sterretjes
van magnitude 12 priemden op het
scherm. [910] Anneliese was niet te
zien, maar dat was ook niet te ver
wachten bij een helderheid van mag
nitude 16,2 en een belichtingstijd van
0,16s (integratie van 4 full frames).
Welnu het klokje tikte seconde na
seconde weg en het tijdstip 3:00:08
UT kwam elke tik een seconde dich
terbij. Ik had de ACH-77 ook inge
schakeld om redundant te zijn, maar
wat ik ook deed, ik draaide de anten
ne in alle richtingen (in verband met
mogelijke reflecties), ik kreeg geen
signaal van ontvangende pips. Het
leek of DCF er weer een keer uit lag,
want gedurende de hele waarneming
kreeg ik geen signaal. Phoe,wat ben
ik blij dat mijn time-inserter met
GPS is, die ligt er zeker niet uit, dan
hebben de Amerikanen in Afghanis
tan een probleem. Dus timede ik met
de ACH77 visueel van het scherm
een volle minuut zodat ik dat altijd
in geval van een hapering in de op
name door middel van een delta-T
toch de juiste tijdstippen zou heb
ben. Dit gaat zelfs niet mis als gedu
rende de bedekkingsperiode de
ACH 77 toch nog inkoppelt. Dan is
de verdwijning de delta-T en de ver
schijning de DCF-tijd. Veel zorgen
maakte ik me niet want de kans op
een bedekking was zo klein.
 
Het uur U naderde. Om 2h56m00
UT schakelde ik de HDD-recorder
in die het fenomeen op de hoogste
resolutie op zou nemen... “welk fe
nomeen”, was nog een keer mijn
gedachte. Dus zat ik lekker achter
over in mijn stoel in de sterrenwacht.
In de verte blafte een hond terwijl ik
heerlijk ontspannen naar het scherm
zat te kijken waar toch niets op zou
gebeuren. Plotseling schrok ik me

Fig. 3. De NOVA-3 satelliet passeert UCAC2 39798087

wezenloos. Een satelliet flitste over
het scherm. In minder dan één secon
de bewoog deze satelliet rakelings
over de ster die bedekt zou gaan
worden. Snel noteerde ik de tijd:
02:58 en nog wat. Het was dus nog
ruim 1 minuut voor het voorspelde
tijdstip van de bedekking hier ver
weg. Het slagwerk van de kerk sloeg
vijf uur. Er was nog niets gebeurd.
En terwijl de klok nog bezig was met
slaan verdween de ster plotseling.
TOCH EEN BEDEKKING!!! Het
was dat het dak van de sterrenwacht
weggeschoven was (nou ja, anders
had ik ook niet kunnen kijken) an
ders was ik tegen het dak aan gegaan.
Even later kwam de ster weer te
voorschijn... Ik had een sterbedek
king waargenomen terwijl ik 2/3 in
de 2-sigma-zone was en een kans had
van slechts 0,3%: o n g e l o f e l i j k!
Jan Maarten had ooit ook een erva
ring dat hij ook ver buiten het voor
spelde schaduwpad was, maar zo ver
is toch wel uniek. Terugspoelen en
kijken wat de exacte tijdstippen
waren. Met de Panasonic die ik ge
bruik kan dat heel gemakkelijk want
het is mogelijk enkelbeeldje na enkel
beeldje te bekijken. De maximale
voorspelde duur was 5,9 seconden en
ik had een duur waargenomen van
4,16 seconden. Behoorlijk lang dus.
Uitgaande van een zuivere bolvorm

van [910] Anneliese zat ik dus ca.
13,7 km binnen het schaduwpad van
de 47 km grote rotsblok. Ik nam me
voor dezelfde dag de uitwerking te
doen met Limovie, waar het overi
gens niet van kwam. Ik ruimde mijn
boeltje weer op, alles ging uit en het
dak dicht. Met een zeer tevreden
gevoel liep ik terug naar ons huis (de
sterrenwacht staat ca. 45 m achter
ons huis in de ca. 70 m diepe tuin).
 
Om 5h29 MEZT, dus bijna 29 minu
ten na de bedekking gaf ik mijn po
sitief resultaat door aan Planoccult
die het om 6h05 MEZT wereldwijd
publiceerde. Om 11h03 publiceerde
Planoccult een posting van Thierry
Pauwels die meldde dat, ondanks dat
je in de 2,5 sigma plaats zit het niet
onmogelijk is toch een positieve
waarneming te zien, maar dan is er
wel iets mis met de voorspelling. Dat
had ik ook al gedacht. Maar een
foute voorspelling door Steve Pres
ton? Dit is toch een goeroe op het
gebied van het berekenen van voor
spellingen van bedekkingen door
kleine planeten? Toen schoot me te
binnen dat ik door zijn “schuld” een
bedekking door Roma in 2010 ge
mist had omdat ik was gaan reizen
terwijl als ik thuis gebleven was wel
een bedekking gezien had. Toen was
het verschil slechts enkele kilome
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ters, maar dat kwam omdat bekend
was dat er twee verschillende posities
van de ster van de 2e magnitude
(delta Ophiuchi (Slangendrager)) in
twee catalogi vermeld stond. Van
zulke verschillen was mij niets be
kend bij deze ster. In mijn antwoord
op de posting van Thierry gaf ik aan
waarom ik toch waargenomen heb
(zie eerder in dit artikel) maar schreef
er gelijk bij dat ik hoopte dat er meer
waarnemers gaan waarnemen, ook
al lijkt het dat ze weinig kans maken
en ook dat mensen met een negatieve
waarneming dit toch publiceren. “
Positive hunters” en daarom een
negatieve waarneming niet rappor
teren is a) geen schande als je geen
positieve waarneming hebt, de klei
ne planeet zal echt niet voor jou zijn
baan veranderen dat je een positieve
waarneming kunt krijgen en b) als er
allemaal negatieve waarnemingen
zijn en het zou over een grote breed
te, in combinatie met de diameter
van de kleine planeet, helemaal af
dekken, dan weten we ook waar aan
de hemel de kleine planeet NIET
heeft gestaan. Die reactie ging ook
naar Planoccult en kreeg van hem
een privé antwoord. Thierry is een
professional en kan het zich niet
permitteren om te veel negatieve
waarnemingen te publiceren. Intern
de KSB (Koninklijke Sterrenwacht
België) is afgesproken dat bij een
waarschijnlijkheid van minder dan
5% geen waarnemingen worden
verricht. Ook schreef hij dat het beter
is dat 20 waarnemers één bedekking
zien dan 20 waarnemers elk een be
dekking. Dat ben ik niet helemaal
met hem eens. Als het digitale waar
nemingen zijn, net zoals deze, is die
ook van grote waarde als het een
positieve waarneming betreft. Je
weet dan waar dat object zit (nou ja,
niet precies, daar heb je minstens drie
positieve waarnemingen voor no
dig), en weet je dan van 20 kleine
planeten waar zijn positie ongeveer
is. Het voordeel van 20 waarnemin
gen aan één object is dat je een indruk
over de vorm krijgt omdat je het
silhouet op dat moment hebt, tenzij
de koordes veel dichter bij elkaar
liggen in relatie tot de grootte van
het object..
Thierry publiceerde nog een bericht

op Planoccult dat als er zo’n grote
shift is aan de correctheid van de
voorspelling. Een shift van 1-sigma
vindt hij heel normaal, een shift van
2-sigma zou zo af en toe gebeuren en
shifts van 3-sigma zijn uiterst zeld
zaam. Ik had dus een waarneming
gedaan van een bedekking die zeer
zeldzaam is! Maar als er zo’n grote
shift is, dan weet je zo goed als zeker
dat er iets fout is met de voorspelling
en dat bijvoorbeeld de onzekerheden
zijn onderschat. De vraag is wat de
oorsprong van de foute voorspelling
is.
 
’s Avonds publiceerde Eberhard ook
zijn ervaringen met [910] Anneliese.
Niet alleen dat Anneliese ook de
naam is van zijn schoonmoeder die
recentelijk met haar man hun bril
janten bruiloft vierden (60 jaar ge
trouwd!) maar ook dat hij helemaal
vanuit Dolberg naar de Röhn was
gereden om daar, ruim 200 km, van
huis deze bedekking waar te nemen.
Hij ging op de hoogste berg daar, de
“Wasserkuppe” met een hoogte van
909 m, en was extreem onder de in
druk van de fantastische heldere
sterrenhemel aldaar. Hij bouwde
zijn apparatuur op (begon om half
drie MEZT om de bedekking om 5h
MEZT waar te kunnen nemen!).
Toen hij uiteindelijk alles opge
bouwd had en de ster wilde gaan
zoeken kon hij geen ster meer vin
den. Hij had last van ‘hochnebel’ of

Fig. 4. De voorspelling van het schaduwpad met de 1-sigma-zone met Occult
met de UCAC2 catalogus.

te wel lage stratus bewolking. Dus
kon hij de zaak weer ontmantelen en
inpakken en naar huis gaan. Thuis
werd hij nog eens onaangenaam
verrast door mijn positieve waarne
ming, want als het bij hem op de
Wasserkuppe helder was gebleven
had hij een misser gehad. Van thuis
uit had hij ook een misser gehad
omdat hij net buiten het pad zat dat
door mijn waarneming nu veel beter
bepaald was. Immers, hij zat op een
afstand van 62 km van het pad, ter
wijl het pad bij hem een breedte had
van 58 km, dus slechts 4 km erbuiten!
Mogelijk had hij dan wel een raken
de bedekking gezien, wie weet, dat
geluk of pech, hoe je het noemen wilt,
had ik bij een bedekking door [141]
Lumen op 30 september 2004. Toen
zag ik geen bedekking maar wel
exact tijdens de passage (achteraf
gereduceerd) de ster hevig twinkelen
terwijl ze de rest van de waarneming,
ervoor en erna, stabiel helder was.
 
Daags erna poste Jean Lecacheux op
Planoccult een felicitatie aan mij,
maar vooral dat een 8 maanden oude
voorspelling door Euraster (6 janu
ari 2012) een bijna perfecte voorspel
ling liet zien en dat ik dan in het
schaduwpad zou zitten. Echter was
daar het tijdstip van de voorspelling
niet 3:00:08 UT maar 3:00:30 UT.
Deze voorspelling wordt gedaan met
Occult van Dave Herald met als
stercatalogus UCAC2. Een voor
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Fig 5. Als figuur 4, echter met de UCAC4 catalogus. Deze “voorspelling”
wasachteraf.

spelling achteraf met Occult met de
oude data, maar dan met de gege
vens van UCAC4, gaf aan dat ik nog
steeds, zij het maar net, in de bedek
kingszone zou zitten en als tijdstip
van bedekking 3:00:40 UT.
Ook wees hij op de voorspelling door
Edwin Goffin in het voorjaar van
2011 welke een vergelijkbaar pad gaf
met die van Steve Preston. Maar ja,
dat was bijna twee jaar voor het
event!
Ik poste terug dat ik hoop dat Dave,
Edwin en Steve hun methodes eens
naast elkaar zouden leggen. Ik had
ook nog Andrey Plekanov in Rus
land gemaild, ik krijg elke maand een
overzicht van zijn voorspellingen
voor mij, maar daar zat [910] Anne
liese ook niet bij! Er zijn dus nogal
wat verschillen.
Op 16 september had ik eindelijk tijd
om de bedekking met Limovie uit te
werken. Toen viel me pas op dat
[910] Anneliese de ster plotseling liet
verdwijnen maar dat de wederver
schijning enige tijd duurde: er was
een geleidelijke wederverschijning
van 0,4 s. Wat zou dat nou weer
kunnen zijn? Deze ster is geen rode
reus! Een partiële bedekking is dan
uitgesloten. Maar wat dan?
Toch een deel rakend, maar zo
hoogfrequent dat het binnen de in
tegratietijd van vier frames van de
belichtingstijd? Wederom, net zoals

bij [44] Nysa: jammer dat er maar één
waarneming is.
 
Ik publiceerde mijn uitgewerkte
waarneming met grafiek op Planoc
cult en verwees in een latere mail
naar de filmpjes op Youtube. (Zoek
woorden anneliese en occultation).
Daar had ik zowel de bedekking
door [910] Anneliese gepubliceerd
alsook het filmpje waar de satelliet
het veld kruiste. Anderhalve dag
later kreeg ik een mail van René
Bourtembourg dat hij de satelliet
had kunnen identificeren. Het bleek
NOVA 3, ook bekend als Norad
15362. Deze passeerde tijdens de
track over het scherm de Italiaans-
Oostenrijkse grens (coördinaten 12°
05’E 46°58’N), zat op een hoogte van
1171 km en had op dat moment een
orbitale snelheid van 26198 km/h!
Hij werd als onderdeel van het ma
rine navigatie satelliet systeem door
de Amerikanen gelanceerd op 12
oktober 1984 en heeft een zuivere
polaire baan met een perihelium van
1158,9 km en een aphelium van
1205,2 km dat zorgt voor een om
looptijd van 108 minuten en 54 se
conden.
 
Gezien de reacties die ik kreeg op de
grote shift én het feit dat deze wel
goed voorspeld was door Dave He
rald is het goed te weten wat er nu is

misgelopen met de voorspelling van
Steve Preston. Ik stuurde hem een
mailtje waar het aan zou kunnen
liggen dat de voorspelling zover van
het werkelijke pad ligt (niet anders
om!). Er kwam een uitgebreide mail
terug. Dat luidde als volgt:
Regarding the (910) Anneliese
event…
Several issues could possibly lead to
an observation outside the predicted
path: error in the position of the as
teroid, error in the size/shape of the
asteroid, error in the position of the
star, error in the software used to
generate the predicted path from the
input data, or human error.
 
The observational dataset for the as
teroid looks good. I don’t see any
obvious issues or concerns with the
orbit fit. We have a lot of observations
for Anneliese, including many obser
vations from FASTT. The most re
cent observation in my dataset is from
Jan 2012. But the residuals are all
good in the fit so the statistics should
be fairly accurate.
 
The current database of asteroid ob
servations does not have any other
observations of Anneliese. And I did
not find any shape model for Annelie
se in the DAMIT database. So we do
not have any other data on the size or
shape of Anneliese. Therefore it is
possible that Anneliese has a highly
elongated shape. Since our path pre
dictions currently always generate a
path based on a circular asteroid

Fig. 6. Lichtcurve van de bedekking.
Horizontaal de tijd in UT. Duidelijk
degeleidelijke wederverschijning. Ook
is bij 3:00:002 de tijdelijke dip te zien.
De grafiek geeft de gemiddelde waar
de van de vier geïntegreerde full frame
beeldjes van de avi-digitalisatie.
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shape, if the asteroid is actually high
ly elongated, the actual path can be
either much wider or much narrower
than predicted. I did not find a sum
mary of observations posted for this
event. But that is no surprise since it
is a recent event. If there were other
positive observations they may useful
in determining if the asteroid shape
was somehow unusual.
 
I used the UCAC4 star position for
the path posted on asteroidoccultati
on.com. The UCAC4 position is fair
ly close to the UCAC2 position.
However, the PPMXL has a much
different position and much larger
positional uncertainty. This is often
an indication that the position of the
star could be compromised. Often
that can be nearby dim stars which
pollute the position of the target star.
Or sometimes, in crowded star fields
the proper motion solution is poor due
to mistakes in identifying the star in
older source catalogs. I have tried
examining the DSS image for this star
with the Vizier Aladin viewer but this
service is not working right now. So I
can’t comment on the star field but I
would not be surprised if the field is
crowded. Crowded star fields seem to
be a common occurrence in my expe
rience of looking at DSS images for
a random selection of target stars.
And crowded fields can easily lead to
large errors in the star position. In
addition, there is always a significant
possibility that the star is a close
double star and that can also mean a
significant error in the predicted path.
Looking at your video I see that the
star fully disappeared from the video
during the event. Therefore, if this
star is a close double, the companion
star would have to be a dim compan
ion.
 
The next possibility is an error in the
software used to generate the path
prediction. This is always a possibili
ty and these errors can be very hard
to track down. Because of the small
tolerances involved and the potential
issues with the input data on the as
teroid and the star, it is hard to find
situations where we can confidently
point to the software as the problem.
 

And the final possibility is human
error. I might make an error in data
entry or some setting in the software.
I have “automated” much of my pro
cess to avoid many possible sources of
human error on my part. But I still
have some opportunities to make
mistakes : ). In this case, I cannot see
any sign of human error for the Anne
liese path prediction.
 
As you can see, there are many possi
ble issues which can compromise the
accuracy of my estimate for the un
certainty in these path predictions.
And that is why I am never surprised
when someone observes a positive
event from a large sigma offset.
 
Met dat antwoord was ik niet hele
maal tevreden en vroeg waarom de
voorspelling van Dave Herald zo
goed was. Daar kreeg ik het volgen
de antwoord op:
Goffin will have used a different orbit
fit and a different star position. I don’t
have the prediction info or Dave’s.
However, both would have used a
different orbit fit and probably a dif
ferent star position. Andrey’s orbit fit
methodology is similar to mine so his
orbit fit should have been close to
mine.
 
Unfortunately, because the uncer
tainties are significant for both the
asteroid position and the star position,
there is no way determine if the obser
ved offset from the predicted path was
due to the asteroid position or the star
position (or both). It might be true
that either asteroid orbit fit had a
significant error. Or it might be true
that this is a close double star leading
to a bad position in all the star cata
logs and therefore EdwinG and
DaveH were merely “lucky” that the
offset pushed the path toward their
path predictions. There is no way to
know the truth of the situation from
this one event.
 
Ik bedankte Steve en gaf aan dat dit
soort waarnemingen nu dus erg be
langrijk zijn. Ook daar reageerde
Steve weer heel netjes op:
Yes, more data is helpful… but only
for broad statistical reviews. If the
new astrometry satellites are as accu

rate as the designers hope, then we
may be able to finally have enough
accuracy in the star positions to iden
tify potential errors in the asteroid
positions (i.e. orbit fits).
 
Eigenlijk had ik een ander antwoord
verwacht. Ik zie positieve waarne
mingen als een bevestiging waar zich
het object op een gegeven moment
bevindt en de overige waarnemin
gen, en dat ben ik met hem eens, dan
een statistische waarde hebben.
 
Achteraf is het jammer dat Roland
Boninsegna in Dourbes in België niet
heeft waargenomen. Hij zat zeer
waarschijnlijk ook in het schaduw
pad. Gezien de breedte van het pad
(ten gevolge van de projectie 58 km
in plaats van de 47 km van de groot
te van [910] Anneliese) was zijn
koorde slechts 32 km zuidelijker dan
die van mij! Een reden te meer om bij
een lage waarschijnlijkheid toch
waar te nemen, te meer hij ook een
heldere hemel had!
 
Toen ik dit artikel aan het schrijven
was bekeek ik uiteraard ook nog een
keer de video die ik op YouTube had
gepubliceerd. Toen viel me een kort
durende dip op van de te bedekken
ster terwijl de andere sterren stabiel
bleven. Is daar wat aan de hand? Het
vreemde is als je dan op de Limovie-
uitwerking kijkt dat inderdaad op
dat moment gedurende ruim een
halve seconde er een abrupte lichtaf
val is en evenzo weer abrupt toe
neemt en gedurende die periode vrij
stabiel is.
Een toevallige zeer lokale absentie
van luchtonrust of een bedekking
door een maantje? Als de maximale
bedekking 5,9s is bij een diameter
van 47 km dan zou deze “bedekking”
die duurde van 3:00:02.13 tot
3:00:02.88 (inclusief de tijdcorrectie
volgens Dangl) = 0,75 seconden re
sulteren in een afmeting van 6,2 km.
Uitgaande van een zelfde albedo dan
die [910] Anneliese heeft zou dit ob
ject dan een helderheid hebben van
ca. magnitude 20,6 en dan zou je
verwachten dat in dat geval zo’n
object al lang ontdekt zou moeten
zijn. Te meer [910] Anneliese al een
oud object is, heel veel waargenomen
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is, niet alleen voor astrometrie maar
ook wegens sterbedekkingen. Hij
zou dan beslist ook al eens een ster
bedekt moeten hebben. Omdat de
lichtval niet naar nul gaat zou het
dan alleen kunnen zijn dat als er een
object is dit kleiner is dan het ster
schijfje op die plaats. Echter, de ster
is geen rode reus of zo en is dus niet
al te groot aan het firmament. Daar
bij zou er dan een graduele verdwij
ning en wederverschijning moeten
zijn. Degene die het wel weet mag het
zeggen. Gezien de eigenbeweging
van de [910] Anneliese en het verschil
in bedekking (mid-mid) van 7s,34 en
een angulaire snelheid van 14”,69/h
kom je op een onderlinge afstand
van 0,03”. Dit is met een professio
nele telescoop niet te scheiden. Ook
bij onderlinge bedekkingen is de

Fig. 7. De tijdelijke dip gedurende
0,75 seconden.

helderheidsvariatie erg gering. Een
verschil van 4 magnituden ook heel
gering. Bij het MPC heb ik nog niets
gevonden. Daarnaast zou, in het
geval Anneliese een dubbele zou zijn,
de beweging een beetje schomme
lend zijn. Maar alles bij elkaar te
weinig om op te vallen.

Dus, wie weet wat daar aan de hand
is geweest. Die een vermoeden heeft
mag het zeggen. Ik houd het zolang
op een momentane passage van een
hele grote termiekbel die precies over
die ster trok.
 
 Omdat de voorspelling van Steve
zoveel afweek van die van Dave heb
ik een mailtje aan Hristo Pavlov (de
creator van OccultWatcher) ge
vraagd of het mogelijk is om meer
dere predicties op te nemen in zijn
programma. Mensen die een statio
naire waarneempost hebben, heb
ben dan mogelijk andere kansen. Die
uiteindelijk niets zeggen omdat het
schaduwpad altijd al vastligt, ver
voordat ook maar iemand daaraan
rekent.

Agenda
20 april 2013 – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

18 mei 2013 – jaarvergadering KNVWS te De Bilt

1 juni 2013 – Sterbedekkersdag te Bussloo

23-25 augustus 2013– ESOP XXXII te Barcelona, Spanje

9 november 2013 – amateur bijeenkomst te Goirle

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, G = rakende % 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 : 33 Period : 01/01/2013 - 01/04/2013      

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

 d m   y      h m s  s                °    °    °     °  cm

 01-01-2013  Tue  01:40:13 1  R 14350  5.5 46 164 -53  +64 N 7

 03-01-2013  Thu  00:29:58    C 16607  5.9 23 125 -59  +0 S 9

 04-01-2013  Fri  03:12:55 1  R 17853  6.7 30 154 -41  +69 N 8

 06-01-2013  Sun  04:47:19 2  R 19682  6.9 21 156 -26  +38 S 8

 07-01-2013  Mon  06:41:40 1  R 20590  7.3 20 171 -9  +49 N 9

 14-01-2013  Mon  17:48:05 3  D 30505  7.5 16 236 -16  +21 S 10

 16-01-2013  Wed  17:43:28 1  D 32079  7.7 36 216 -15  +61 N 10

 18-01-2013  Fri  20:38:12 1  D 2250  5.5 34 243 -41  +74 N 4

 18-01-2013  Fri  20:53:02 1  D 2264  6.8 32 246 -43  +83 S 7

 21-01-2013  Mon  23:15:05 1  D 5396  5.5 38 252 -57  +79 N 6

 24-01-2013  Thu  00:07:21 1  D 7762  6.0 44 242 -57  +52 S 8

 24-01-2013  Thu  01:36:03 1  D 7851  5.9 32 262 -51  +48 S 8

 25-01-2013  Fri  22:23:41 2  D 11245  5.4 55 169 -52  +63 N 7

 27-01-2013  Sun  21:03:09 1  R 13869  5.2 33 118 -43  +34 S 7

 29-01-2013  Tue  03:33:60 1  R 15225  6.2 35 225 -35  +84 N 10

 03-02-2013  Sun  03:18:33 2  R 20261  6.7 18 152 -36  +42 N 9

 06-02-2013  Wed  04:05:59 1  R 23489  5.8 1 128 -29  +77 N 7

 12-02-2013  Tue  17:55:11 1  D 31725  6.5 17 249 -11  +81 S 5

 16-02-2013  Sat  17:31:52 1  D 3827  6.3 53 199 -6  +88 S 6

 18-02-2013  Mon  18:45:07 1  D 5906  6.3 57 191 -17  +79 N 7

 18-02-2013  Mon  18:52:11 2  D 5904  7.2 57 194 -18  +56 N 10

 23-02-2013  Sat  17:41:49 1  D 13342  5.9 23 100 -6  +39 S 10

 23-02-2013  Sat  23:08:50 2  D 13584  5.4 48 198 -46  +75 N 7

 28-02-2013  Thu  23:13:17 1  R 19116  5.2 16 134 -45  +53 S 7

 04-03-2013  Mon  03:21:24 2  R 22041  3.9 14 157 -27  +41 S 4

 16-03-2013  Sat  21:17:09 1  D 4540  6.8 17 278 -30  +64 N 7

 16-03-2013  Sat  22:28:44 1  D 4594  6.1 6 291 -37  +80 S 7

 17-03-2013  Sun  20:19:06 1  D 5605  7.5 33 258 -23  +86 S 9

 17-03-2013  Sun  22:49:18 1  D 5701  6.0 11 287 -37  +43 S 6

 18-03-2013  Mon  19:00:44 1  D 6577  6.5 51 227 -12  +83 N 6

 20-03-2013  Wed  22:51:23 1  D 10104  6.8 31 259 -36  +56 S 9

 28-03-2013  Thu  02:06:50 1  R 18903  4.8 24 211 -27  +86 N 6

 31-03-2013  Sun  04:48:11 1  R 21785  5.0 14 206 -5  +46 S 6

Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association.
Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1        Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts
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Jupiterbedekking 15 juli 2012
Door Alex Scholten
 
Vanaf onze vakantie-locatie in de Franse Ardéche hebben Andy en ik (tezamen met een tiental anderen uit onze
vakantiegezinnen) de Jupiterbedekking door de maan op 15 juli jl. onder uitstekende heldere condities kunnen
waarnemen.
Bijgaand een impressie van de fotografische resultaten.
 

Uittrede maan Europa 2h06m38.1s ± 0.3s UT

Uittrede maan Io 2h09m11.7s ± 0.3s UT

Uittrede Jupiter 2h10m51.8s ± 0.3s UT  

Dan hierbij mijn gegevens:
 
Datum: 15-07-2012
Locatie: Chassagnes (Frankrijk)
44° 20' 19.5" NB 04° 09' 52.4" OL hoogte 230m.
Instrument: Celestron First Scope (spiegeldiameter 76cm, brandpunt 300mm, vergroting 75x).
Timing via stopwatch, gesynchroniseerd met een GMT-klok op internet.
In onderstaande tijden is de reactietijd reeds afgetrokken.
 
Intrede Jupiter aan verlichte rand: start : 1h31m08.4s ± 0.5s UT
Totale duur ca. 2 minuten (eindtijd niet getimed).

 

Uittrede Ganymedes 2h16m08.0s ± 0.3s UT

Uittrede Callisto 2h22m51.0s ± 0.3s UT

(totale duur ca. 2 minuten, eindtijd niet getimed)

 
Omstandigheden uitstekend (onbewolkt), laag boven horizon (intrede hoogte 4 graden; uittreden hoogte 9 - 13
graden); vóór opkomende schemering (uittrede zonshoogte -16 graden); asgrauwe rand van de maan duidelijk
zichtbaar in telescoop.
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Een Planetoïde die iets te dichtbij kwam...
Door Henk de Groot
 
Bedekkingen
Steeds meer worden sterbedekkingen door planetoïden waargenomen. Het is leuk werk, en wetenschappelijk gezien
levert het ook veel op. De banen van planetoïden worden veel beter bekend, en als er voldoende waarnemingen
zijn van een bepaalde bedekking, kunnen we ook behoorlijk goed vaststellen wat de vorm en de grootte van de
planetoïde is.

Inmiddels zijn er nu z’n half miljoen
planetoïden bekend. Enkele grote,
maar verreweg de meeste zijn erg
klein. Met zo’n groot aantal is het
nog een wonder dat de Aarde niet
vaker geraakt wordt door een plane
toïde. De ruimte is ontzettend groot,
en het overgrote deel blijft ver van de
Aarde vandaan. Nadeel is daarmee
ook dat de helderheid van de meeste
van deze rotsblokken minimaal is;
vaak zijn ze alleen tijdens hun oppo
sitie of wanneer ze de Aarde dicht
naderen zichtbaar.
Soms komen ze zo dichtbij dat een
botsing met de Aarde onvermijd
baar is. In het begin van de Aardge
schiedenis kwam dat vaak voor,
echter de laatste tijd is het gelukkig
wat rustiger. Toch zijn er zo ver
spreid over de Aarde nog wel de
nodige resten van deze kosmische
aanvaringen te vinden. En je hoeft er
niet voor naar het andere einde van
de wereld, naar Arizona of zo. Vlak
bij Nederland zijn nog resten van
grote inslagen goed zichtbaar aan
wezig in het landschap. Eén van deze
getuigen is de Rieskrater.
 
De Rieskrater.
Op een dag reizen van Nederland,
hemelsbreed zo’n 90 km ten oosten
van de Duitse stad Stuttgart, ligt de
Rieskrater. De grootste plaats in
deze krater is het oude stadje Nörd
lingen. Al jarenlang weet ik van het
bestaan van deze krater, echter van
een bezoek is al die tijd nooit iets
terecht gekomen. Afgelopen zomer
zijn we er dan toch geweest. Je weet
zo niet wat je je daarbij voor moet
stellen, de inslag heeft immers al zo
lang geleden plaatsgevonden, en alle
sporen moeten zo langzamerhand
toch uitgewist zijn. Toch valt dat
enorm mee; ik had niet verwacht nog
zoveel stille getuigen te vinden.

Als je vanuit Nederland naar de
Rieskrater toe rijdt, kom je (in mijn
geval) een eindje voorbij Fremdin
gen, vlakbij het plaatsje Hochaltin
gen over de kraterrand aangereden.
Op dat moment krijg je echt het
“WOW” gevoel. Je komt aangere
den door een heuvelachtig land
schap, en plotseling strekt zich voor
je uit een grote ronde vlakte met
daarom heen een grote ring van
heuvels, de kraterrand. De krater
heeft een doorsnede van ongeveer 24
km, en de kraterrand verheft zich
ongeveer 100 meter boven de bodem
van de krater. Als je de kleuren ver
vangt door grijs lijkt het of je zo een
grote maankrater binnenkomt. Echt
zo’n “Kuifje is met de Maanraket op
de Maan geland” idee. Je moet uiter
aard wel helder weer met een goed
zicht hebben om dit te ervaren.
 
Ontstaan van de Rieskrater.
Ongeveer 15 miljoen jaar geleden is
een planetoïde van naar schatting
1000 – 1500 m grootte, samen met
een kleinere begeleider met een ge
schatte grootte van 140 meter de
dampkring binnengekomen en inge
slagen met een snelheid van ongeveer

20 km/s. Het grote fragment heeft de
Rieskrater veroorzaakt, de kleinere
begeleider is verantwoordelijk voor
de 4 km grote Steinheimer krater,
welke 40 km ten zuidwesten van de
Rieskrater ligt bij het plaatsje Stein
heim.
 
De inslag heeft enorme gevolgen.
Door de drukgolf wordt alle leven in
de omgeving vernietigd. Door de
enorm hoge druk op het gesteente
worden de mineralen Coesiet, Stis
hoviet en Diamant gevormd. Deze
mineralen kunnen zich normaal al
leen vormen op een diepte groter dan
400 km onder het aardoppervlak in
omstandigheden waarbij zeer hoge
drukken en temperaturen heersen.
Op sommige plaatsen in de wereld
zijn ze met magma stromen dicht bij
of aan het aardoppervlak gekomen,
zoals bijvoorbeeld in Zuid Afrika,
waar veel diamantmijnen liggen. Het
is nou niet zo dat in de Rieskrater de
diamanten voor het oprapen liggen,
anders zou het een druk bezocht
vakantie oord zijn. De diamanten
zijn erg klein (< 1 mm) en zitten
vooral in gesteenten die nu nog nau
welijks aan de oppervlakte liggen.

Afbeelding 1: Beide projectielen naderen met grote snelheid de Aarde. Tijdens
de tocht door de dampkring wordt de lucht voor de invallende rotsblokken
samengeperst en verhit tot 20.000 – 30.000 graden.
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Toch liggen ze nog op enkele plaat
sen in de Rieskrater aan het opper
vlak.
 
Door de inslag wordt veel gesteente
onder een bepaalde hoek weggeslin
gerd tot wel 50 km in de omtrek, en
er ontstaat een enorme gloeiend hete
aswolk boven de krater. De krater
wordt ongeveer 4,5 km diep en 12 km
in doorsnede. Op deze diepte zijn na
boringen resten aangetroffen van het
materiaal van de planetoïde, en
daaruit heeft men kunnen opmaken
dat het een type Achondriet betrof.
Al gauw na de inslag begint de krater
langs de omtrek in te storten, en de
bodem veert voor een deel weer naar
boven. De aswolk begint uit te rege
nen en vormt uiteindelijk op de plek
van de inslag een laag Sueviet van
zo’n 25 – 400 meter dikte. Het mine
raal Sueviet is eigenlijk in de Ries
krater ontdekt, en ontleent zijn
naam aan het Latijnse woord Sue
via, wat Schwaben betekent (Schwaben
is de naam van de streek waar de
Rieskrater gelegen is). Naderhand is
het ook bij andere inslagkraters
ontdekt. Het bestaat uit de eerder
genoemde mineralen Coesiet, Stis
hoviet en Diamant en verder veel
verglaasde silikaatkogeltjes, Chon
driet genaamd. Eigenlijk is dit het
zelfde als het chondriet wat gevon
den wordt in de oudste meteorieten
die we vinden, de Chondrieten. Dat
wordt als het oudste materiaal be
schouwd wat beschikbaar is. Ver
schil is wel dat het meteoriet Chon
driet is ontstaan in de ruimte, meer
dan 4,5 miljard jaar geleden tijdens
het nogal tumultueuze ontstaan van
het zonnestelsel, terwijl het Chon
driet in de Ries pas 15 miljoen jaar
geleden is ontstaan bij de inslag. Het
materiaal waar de Ries asteroïde uit
bestond, Achondriet is eigenlijk
hetzelfde als Chondriet, dus gewone
steenmeteoriet zonder de kenmer
kende chondrules. Dat betekent dat
het moederlichaam, waar ze uit zijn
voortgekomen, na het samenklonte
ren ooit weer volledig gesmolten is
geweest. Het grootste voorbeeld van
een Achondriet is de planetoïde
Vesta. Verondersteld wordt dat een
groot deel van alle Achondrieten van
dezelfde oorsprong zijn als Vesta.

Afbeelding 4: De kraterbodem veert deels weer terug naar boven, en begint
van de beide zijkanten in te storten. Inmiddels heeft zich een grote wolk van
hete gassen, stof en stenen van vele kilometers hoog gevormd.

Afbeelding 2: Bij de inslag wordt het gesteente onder een bepaalde hoek in de
atmosfeer weggeslingerd, en door de schokgolf welke vanaf het inslagpunt zich
uitbreidt in de bodem, wordt het gesteente over een groot gebied verpulverd en
omgezet naar bepaalde mineralen.

Afbeelding 3: De krater bereikt na enkele milliseconden een diepte van 4,5 km
en een doorsnede van 12 km.

Het Sueviet is in de Ries goed te
aanschouwen, maar daar kom ik
later nog op terug.
 
Zoals gezegd stort de krater in, en
het omliggende gesteente rondom de
krater begint in de krater weg te

zakken. Daarbij ontstaat een depres
sie van 24 km doorsnede en met een
diepte van vele honderden meters.
Daarbij storten ook halve bergen,
ook wel megablokken genoemd,
vanaf de nieuw ontstane rand de
depressie in, en komen tot rust er
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gens tussen de inslagkraterrand en
de nieuw gevormde buitenste krater
rand.
 
Na de inslag.
Nadat de rust weer een beetje is te
ruggekeerd, loopt de depressie lang
zaam vol met water, en ontstaat een
binnenzee. Op de kalkrijke onder
grond wordt nu een nieuwe laag
kalk, afkomstig van de schelpen uit
het water, en sediment afgezet van
weer honderden meters dikte. Na
ongeveer 2 miljoen jaar is de krater
zover vol geslibd dat het meer lang
zamerhand verdwijnt, en er alleen
nog enkel riviertjes doorheen lopen;
een situatie die vrijwel gelijk is aan
de huidige situatie. Omdat het een
vlak en vruchtbaar gebied is, wordt
de Rieskrater al snel nadat de eerste
mensen Europa binnen trekken be
woond.
 
De stille getuigen.
Wat zien we nu, na 15 miljoen jaar,
nog van de inslag?
Allereerst natuurlijk de buitenste
kraterrand van 24 km. Deze is pro
minent aanwezig. Als je middenin de
krater staat zie je om je heen een ring
van heuvels, en sta je op de rand, dan
zie je bij helder weer prachtig de
ronde kratervlakte.
Verder zijn er overblijfselen van de
oorspronkelijke binnenste krater
wand. Dat zijn een aantal wat lagere
heuvels die zich min of meer op een
cirkel bevinden van 12 km doorsne
de midden in de grote krater. Ook
liggen zo hier en daar tussen de bin
nenste en de buitenste kraterwand de
“megablokken”, de naar beneden
gezakte grote rotsen welke vanaf de
buitenste kraterwand de oorspron
kelijke krater zijn ingezakt.
In de Rieskrater is een enorme varië
teit aan steensoorten te vinden. Bui
ten de al genoemde mineralen welke
bij de inslag zelf zijn ontstaan ook de
kalkrijke steensoorten van voor de
inslag en de diepere gesteenten zoals
graniet welke met de inslag omhoog
zijn gekomen. Tenslotte de sedimen
ten welke na de inslag zijn afgezet.
Al deze steensoorten zijn in de Ries
krater wel ergens te zien.
Het zou te ver voeren dit nu allemaal
te behandelen, maar wie er geïnteres

Afbeelding 5: Het puin van de inslag komt tot 50 km ver neer. De stofwolk
begint langzaam weer neer te vallen, en vormt het Sueviet, het mineraal waar
15 miljoen jaar later de kerktoren van Nördlingen en verscheidene andere oude
gebouwen uit opgebouwd worden.

Afbeelding 6: Op de reliëfkaart van de Ries is duidelijk de ronde kratervlakte
met daaromheen de buitenste kraterrand zichtbaar. De binnenste kraterring
is nauwelijks zichtbaar; hier komen alleen op sommige plaatsen enkele delen
aan de oppervlakte. Het stadje Nördlingen ligt op de binnenste kraterring, het
plaatsje Wemding op de buitenste. Rechts en linksonder zijn enige “megablok
ken” te herkennen.

seerd in is, kan veel informatie hier
over via de hieronder genoemde
links verkrijgen.
Wel bijzonder is dat ondermeer de
90 meter hoge Sankt Georgs Kirche
toren in Nördlingen van Sueviet
opgebouwd is; een toren gebouwd
van inslagsteen dus.
 
Het Rieskrater museum.
Wie geïnteresseerd is, kan ik zeker

een bezoek aan de Rieskrater aanbe
velen. In het middeleeuwse stadje
Nördlingen bevindt zich het Ries
krater museum. Dit museum is niet
zo heel groot, maar wel interessant.
Het begint met een beknopt over
zicht van het zonnestelsel: wat zijn
planeten, kometen, meteorieten, as
teroïden enz. Er zijn diverse soorten
meteorieten te zien. Ook gaat men in
op het onderzoek aan de Rieskrater.
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Aanvankelijk meende men te doen
te hebben met een krater van vulka
nische oorsprong, een caldeira, een
ingezakte magmakamer. Omstreeks
1930 ontstaat het idee dat de krater
wellicht een buitenaardse oorsprong
heeft. Vroeg in de jaren 60 wordt
door de onbemande ruimtevaart
opeens het maanonderzoek weer
actueel. Om het ontstaan van Maan
kraters beter te leren begrijpen vindt
dan ook weer onderzoek plaats naar
Aardse kosmische inslagen. Door
onderzoek van ondermeer Eugene
Shoemaker in 1960 en1961 komt
vast te staan dat de Rieskrater een
echte inslagkrater is. Shoemaker
vindt namelijk het Achondriet, het
gesteente waar de meteoriet vooral
uit bestaat, en identificeert Sueviet.
Ook de Apollo 14 bemanning heef
enkele jaren later als voorbereiding
voor de Maanexpeditie in de Ries
krater instructie gehad in het identi
ficeren van inslagmineralen.
Op de zolder van het museum is een
uitgebreide uitleg hoe kraters ont
staan en wat de invloed hierop is van
het lichaam waarop het projectiel
inslaat. Met name de zwaartekracht
heeft direct gevolg op de grootte van
de krater, de diepte en de vorm. Er
zijn ook inslagproeven te zien op
laboratoriumschaal, opgenomen met
ultra snelle videocamera’s.
Dan volgt er een gedeelte met allerlei
informatie over de geologische as
pecten van de Rieskrater zelf, ge
volgd door een flora en fauna over
zicht. Daar zijn de fossielen uit het
meer te zien wat direct na de inslag
is ontstaan.
Als laatste dan nog een heuse maan
steen en er is een apart zaaltje gewijd
aan de Neuschwanstein meteoriet.
 
De Neuschwanstein Meteoriet.
Begin juli 2002 is er in midden Euro
pa een zeer heldere vuurbol aan de
hemel te zien. Het lichtspoor is door
verschillende meteoor observatie
stations vastgelegd. Ergens boven
Innsbruck komt de meteoor de
dampkring binnen op een hoogte
van 85 km, en na 90 km eindigt het
spoor op een hoogte van 22 km
boven de Zuid Duitse Alpen. Het
vallen ging gepaard met een romme
lend geluid. Men slaagt erin de baan

Afbeelding 7: De Wenneberg is een deel van de binnenste kraterrand, en bestaat
uit kristallijn gesteente met daaroverheen een laag sediment van de Riessee
welke na de inslag ontstond. Vermeldenswaard is dat in de berg een grote
bierkelder is gehuisvest, welke nu wat vervallen is. In het jaar 1645 is de
Wenneberg het toneel geweest van een grote slag.

Afbeelding 8: De Riegelberg is een zogenaamde “Megablok” welke ligt tussen
de binnenste en buitenste kraterring bij het plaatsje Holheim, ten zuidwesten
van Nördlingen. Het bestaat uit een laag kalksediment wat op een grote deels
door de schokgolf verpulverde gebreccieërde schol van circa 1,75*0,75 km is
afgezet, welke vlak na de inslag vanaf de buitenste kraterrand de krater is
ingegleden.
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nauwkeurig te berekenen, echter
aanvankelijk vond men geen resten.
Pas op 14 juni 2002 vonden 2 Ber
lijnse amateurs een brokstuk op
slechts 2 km van het berekende in
slagpunt, vlakbij het beroemde slot
waarvan de meteoriet uiteindelijk de
naam kreeg. Een jaar later wordt er
nog een fragment gevonden, en het
grootste stuk (2843 gram), wordt
weer 2 maanden later, in juli 2003
gevonden in Tirol (Oostenrijk), na
het doen van uitvoerige computersi
mulaties. De meteoor wordt op basis
van samenstelling gekarakteriseerd
als een Chondriet. Over de vondsten
is het nodige te doen. De Beierse
staat vindt dat ze ook recht heeft op
een deel van de meteoriet, en uitein
delijk is er voor de rechtbank een
schikking getroffen over een verde
ling tussen de vinders en de staat.
Eén steen, het door Beieren deels
aangekochte, deels eigen deel, is nu
als compleet fragment te bewonde
ren in het Rieskrater museum.
 
Rieskrater Planetenweg.
Ook in Nördlingen is de Rieskrater
Planetenweg te vinden. De Planeten
weg is het zonnestelsel met een schaal
van 1:400 miljoen. De zon staat in
het midden van de stad, eigenlijk op
de toren, maar om praktische rede
nen op het kerkplein. De toren moet
je sowieso beklimmen bij helder
weer, behalve het interieur met de
grote klokken en het uurwerk is ook
het uitzicht “fabelhaft”. Mercurius
en Venus lopen door de stad en de
Aardbaan is gelegen op de 2 kilome
ter ronde stadsmuur.
Je kunt ook over de gehele stads
muur heen wandelen, of er onder
langs lopen. Langs de muur staan

Afbeelding 9: Vanaf de kraterrand bij
het aan de oostkant gelegen stadje
Wemding heb je een mooi uitzicht
over de Rieskrater. Aan de overkant,
24 km verderop de tegenover gelegen
kraterrand.

Afbeelding 10: Het stadje Nördlingen met links de 90 meter hoge toren van de
Sankt Georgs Kirche. De heuvels op de voorgrond zijn overblijfselen van de
binnenste kraterrand.

Afbeelding 11: Een luchtfoto van de Rieskrater. Linksonder, een eindje van
de beboste kraterrand, ligt Nördlingen. Aan de rechterkant loopt van boven
naar beneden een riviertje, en ten oosten daarvan ligt wat natuurgebied zodat
het onderscheid tussen de beboste kraterwand en de kraterbodem daar wat
minder is.
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eeuwenoude aanleunwoninkjes.
Door de Reimlinger Tor verlaat je
de stad en ga je op zoek naar Mars.
Dat is wel even zoeken, maar niet zo
ver van de stadspoort zal je Mars
vinden in de Oskar Mauerstrasse.
Even verder op staat de planetoïde
Ida. Ida is er neergezet als vertegen
woordiger van de planetoïden en uit
dankbaarheid wat Ida’s vroegere
zusje aldaar in Beieren heeft aange
richt. Je kunt dan beter op de fiets
springen of in de auto kruipen, want
de volgende planeten staan toch wat
verder uit elkaar. Pluto tenslotte,
staat vlak bij het plaatsje Harborg,
nadat je ongeveer 22 km hebt afge
legd vanaf de kerktoren. Vanaf de
plaats waar Pluto staat, op een 570
m hoge berg, welke onderdeel uit
maakt van de buitenste kraterrand,
heb je weer een mooi uitzicht over de
Rieskrater.
 
Verder nog…
In Nördlingen is verder nog aanwe
zig het museum Geopark Ries, een
treinenmuseum met heuse stoomlo
comotieven en enkele musea over
oude cultuur. In en rondom de Ries
krater zijn veel autoloze of autoluwe
fiets en wandelpaden met een uitge
strekt net aan routes. Brochures kun
je krijgen bij de plaatselijke VVV’s,
hotels en Campings. Bij de hotels en
rijwielhandelaren kun je ook electri
sche fietsen huren. Er komen wel
toeristen, maar het is niet superdruk.

Afbeelding 12: Het Steinheimer Bekken; veel kleiner dan de Rieskrater (4 km
doorsnede), maar daardoor ook beter herkenbaar vanuit de lucht. Ook hier is
een klein museum en een geologische route uitgezet.

Rieskrater museum: www.rieskrater-museum.de

Geopark Ries: www.geopark-Ries.de

Steinheimer Bekken: http://www.steinheimer-becken.de

Links:

 

In de Rieskrater is voornamelijk
landbouw en er zijn enkele natuur
gebieden voor vooral vogels. Rond
om de krater is het heuvelachtig met
vrij veel bos. In Nördlingen zijn
verschillende hotels te vinden, maar
ook in andere plaatsen zijn ze in
mindere mate aanwezig. In Wem

ding en bij Trochtelfingen (ZW van
Nördlingen) zijn Campings.
Met de auto is de Rieskrater in een
dag te bereiken, en wie niet zelf kan
of wil rijden, kan met de trein Nörd
lingen bereiken.
Het Steinheimer Bekken heb ik nog
niet bezocht, dat komt nog…
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Ploeteren in de sneeuw voor 991 McDonalda... en
met succes!

Door Harrie Rutten
 
Het was een bijzondere dag, die 7e december 2012. Toen Nederland zich op de ochtend van deze dag in een
weelderige zon wilde gaan koesteren kon dat niet. Hevige sneeuwbuien over het hele land hadden ons kikkerland
je omgetoverd in een winters landschap dat we hier maar zelden zien. Bij ons lag al een pak van zo’n 10-15 cm.
Geen nood, het was voor mij een vrije dag en ik hoefde er niet door. Onze tuin, met zijn vele dennebomen, zorgde
voor een sfeer die perfect in de tijd van het jaar past. Het bleef maar sneeuwen die dag. Op het eind van de dag
toen het eindelijk ophield lag er op het gazon in de tuin op de meeste plaatsen ca. 25 cm. Daar waar de wind er vat
op had minder, zoals op het dak van de sterrenwacht, bleef het bij ca. 15 cm.

Op de avond van deze dag zou om
19h51 UT de kleine planeet 1004
Belopolskya een sterretje van mag
nitude 11,2 gaan bedekken. Ik
maakte heel weinig kans want ik zat
meer dan 4 sigma van het centrale
pad en dan is de kans 0,0%. Jan
Manek zat in Praag 28 km van de
centrale lijn van het 102 km brede
schaduwpad. Hij had een hele grote
kans (84,4%) en die werd vergroot
omdat hij een heldere avond zou
hebben terwijl het hier zwaar be
wolkt was. Jan Manek had succes!!!
Proficiat.
 
Het weerbericht van 20h op de TV
gaf echter hoop. Want gedurende de
nacht zouden er opklaringen komen
vanaf het noorden en die waren daar
net aan het ontstaan. Waarom
hoop? Diezelfde nacht zou om 00h24
UT de 37 km brede schaduw van de
kleine planeet 991 McDonalda het
Nederlandse land van oost naar west
doorkruisen. Jan Maarten Winkel

zat bijna op de centrale lijn en Henk
de Groot halverwege naar de zuid
rand. Ik zat in de 1-sigma zone op
een afstand van 47 km van de cen
trale lijn. Gezien de vrij grote onze
kerheid hadden Jan Maarten en
Henk een waarschijnlijkheid van 28
à 29% op een positief resultaat en ik

bijna 14%, de helft dus. Ik was weer
ijverig aan het rekenen aan een nieu
we optiek en had al verscheidene
keren buiten gekeken, maar het
klaarde maar niet op. Er vertoonde
zich om elf uur nog geen enkel gaat
je in de dikke bewolking.
Ik dronk met mijn vrouw nog een
lekker glaasje wijn. Ik zou de laatste
scheut uit de fles nog op drinken. Die
was om kwart voor één op weg naar
mijn blaas en wilde naar bed gaan.
Maar dat doe ik nooit voordat ik
even buiten ben geweest om te kijken
hoe het weer was. Dat, zo heb ik ooit
van mijn vader gehoord, deed mijn
grootvader ook. Niet naar bed voor
dat je gekeken hebt welk weer het
buiten is. Zoiets is dus ook erfelijk…
Belangstelling voor sterrenkunde in
ieder geval wel. Hij was het die me
als bijna vier-jarige al de Maan en
Jupiter aanwees.
Verbazing: er zaten gaten in de be
wolking. De rand van de bewolking
was dus veel dichterbij dan op astro
nomische weersite verwacht werd.

19



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

(http://www.space-agents.de/modules.
php?name=Wettervorhersage ). Ik
had al eerder op de avond gezien dat
OccultWatcher voor mijn locatie
40% bewolking voorspeld had. Daar
ging het nu dus echt op lijken. Dus
gauw een waarneemformulier voor
bereid en vervolgens snel naar bui
ten. Het object staat dicht bij Mu-
Gem dus het opzoeken moet kinder
spel zijn. Maar eerst naar de sterren
wacht. Een flink geploeter door een
25 cm dik sneeuwdek in de tuin en
op het dak nog steeds die 15cm!
Maar ook op de rails van het dak.
Dat er afgeveegd zo goed en zo
kwaad als het ging en toen het dak
openschuiven. Dat dak loopt bij het
open maken een beetje op. Met
warme spieren kun je gemakkelijk
wat meer kracht leveren dan met
koude als je het dak weer dicht moet
maken. Dan helpt de zwaartekracht
je, erg goedkoop en heel betrouw
baar. Nu werkte de zwaartekracht
echter tegen. En een pak van 15 cm
sneeuw van 16 vierkante meter is ook
niet licht. Ik kreeg het dak bijna niet
open en na nog een keer de rails
vegen, nu de voeten van het omge
keerde T-profiel. Met veel geweld
ging het dak hortend en stotend
open. De blokkering die ik altijd
aanbreng was eigenlijk niet nodig, zo
stroef liep het allemaal. Bijna uitge
put had ik het dak eindelijk open.
Toch maar voor de zekerheid breng
ik de vergrendeling aan, stel je voor
zeg dat het dak de kijker van de
montering wil rammen! Een paar
minuten later prijkte Mu-Gem al op
de monitor. Die gebruikte ik als re
ferentiester om naar 991 McDonal
da te gaan en nog geen minuut later
prijkte TYC 1881-01547-1 op het
scherm. Van de kleine planeet was
niets te zien en dat kon ook niet. Bij
een belichtingstijd van 0,04s van de
Watec 120 kun je geen object van
mag. 16.2 zien. Wel van sterretjes
van magn. 13.2! (Telescoop is 14”
SC). Opeens verdwenen die zwakke
re sterren, de heldere effe later!! Néé
toch!!!!! Een blik naar boven beves
tigde mijn vermoeden. Er kwamen
enkele wolkenbanden vanuit het
noorden overdrijven. Zou die 40%
bewolking dan toch aan die plaats
aan de hemel zitten waar ik wil gaan

kijken? Gelukkig bewogen ze snel en
ik had er alle vertrouwen in dat het
wel zou gaan lukken. En jawel hoor,
even later waren de helderste sterre
tjes weer zichtbaar en klaarde de
hemel heel mooi op. Het grootste
gedeelte was nu indrukwekkend
mooi, alleen wat hoge sluierbewol
king precies in mijn kijkrichting
moest nog wegtrekken. De bedek
king was voorspeld voor 00:24:49
UT met een 1-sigma tijdfout van 8
sec en een maximale duur van 2,4sec.
De ster was magn. 9,6 en de magni
tude val zou 6,6 magnituden zijn.
Allemaal goed te zien dus. Nog even
en dan kon de waarneming begin
nen.

Om 00:23:00 UT startte ik de opna
me en ziedaar!!!!!! Bijna twee minu
ten later verdween de ster voor de
duur van 2 seconden! Ik had mijn
derde sterbedekking door een kleine
planeet dit jaar. De laatste positieve
waarneming vóór 2012 was bijna 3
jaar geleden op 29 december 2009 en
nu drie in één jaar!
Omdat ik een positief resultaat had,
besefte ik plotseling dat Jan Maarten
en Henk een mis moesten hebben. Zo
groot was de KP niet en zeker niet
omdat ik een duur van 2 van de
voorspelde 2,4 seconden had, zat ik
zo goed als zeker vrij dicht bij de
werkelijke centrale lijn. Later, door
een publicatie op Planoccult, zag ik
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dat Eberhard Bredner, ons zeer ge
waardeerde lid en occultation-jager,
ook in de bedekkingszone zat. Iets
zuiderlijker dan Henk en ook hij had
een mis. Recentelijk heeft hij op het
dak van zijn huis (in Dolberg, Duits
land) een sterrenwacht gebouwd
zodat hij nu ook van thuis uit kan
waarnemen zonder last te hebben
van de hoge bomen in zijn tuin. Voor
hem is het dus nog even wachten
voor de eerste positieve waarneming
vanuit zijn stek dat zeer waarschijn
lijk tot het favorietste in zijn huis zal
uitgroeien…
Eberhard had ik ‘gemist’ omdat hij
zich niet gemeld had bij Occult Wat
cher.
 
De analyse met Limovie liet zien dat
de ster verdween om 00:24:54,39 en
weer te voorschijn kwam om
00:24:56,41. De vertraging van de
Watec bedraagt bij een belichtings
tijd van 0,04s volgens Gerhard
Dangl 0,05s. Die wordt in de tijdstip
pen en grafiekjes verwerkt.
Ik dacht nog, zo blij ben ik met Mc
Donalds nog nooit geweest. Deze
zaak heb ik twee keer in mijn leven
bezocht, één keer als uitje voor de
kindertjes van mijn zus toen Elly en
ik 25 jaar getrouwd waren en de
tweede keer was in Parijs na de ESOP
in 2004. Ik had toen geen tijd om een
restaurant te bezoeken. Maar de
naam McDonalda en de burgerke
ten McDonalds hebben niets met
elkaar van doen. De kleine planeet
is genoemd naar het McDonald
Observatory in Fort Davis in Texas
en werd in 1922 door Otto Struve
ontdekt aan het Yerkes Observatory
in Williams Bay. Het McDonald
Observatory kreeg zijn naam door
de Texaanse bankier William John
son McDonald die bij zijn dood in
1926 een mooie bedrag van € 1,1 M€
naliet voor de bouw van een astro
nomisch observatorium (dat zou
inflatie gecorrigeerd nu vele tiental
len miljoenen zijn). Tegenwoordig
steken die bankiers dat in hun eigen
zak, noemen dat boni en kopen er
waterpretspeeltjes voor of ander
ontuigelijk spul. Struve was de
grondlegger van het nieuw te bou
wen observatorium en eerde McDo
nald nog een keer door niet alleen

dat observatorium naar hem te noe
men, maar ook nog een kleine pla
neet.
 
Uiteraard publiceer je de waarne
ming op Planoccult en zet je het
filmpje op Youtube (http://www.
youtube.com/watch?v=2Khi2o8u4mk ).
Ik kreeg een opmerking over de
duidelijk en scherp begrensde terug
keer in twee stappen. Na het diepe
dal van de volledige bedekking was
er een kleine stap van 0,4 seconden
(10 frames) tot dat de ruis van de
opname weer op een vergelijkbaar

niveau was voor de bedekking. Is
TYC 1881-01547-1 een dubbelster?
In Guide vind ik daar niets over. Als
het een dubbelster zou zijn, hoe ver
staan dan de componenten uit
elkaar?
Volgens de info op http://www.as
teroidoccultation.com/2012_12/120
8_991_28315_MapNA.gif (zie bij
gaand kaartje) is de uurlijkse bewe
ging in rechte klimming -2,049 s/h en
in declinatie 2,03”/h. De verplaat
sing in declinatie moeten we omre
kenen in boogseconden en dan kom
je op dRa*15”*cos(dec) = 2,049*15*
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cos(24°36’58,107”) = 27,942”/h. Dit
pitagoreer je met de declinatie en dan
is de verplaatsing aan de hemel gelijk
aan 28,0154”/h. Bij de tijdsduur van
0,4s legt 991 McDonalda een afstand
af van ruim 0,003”. Als het een dub
belster zou zijn is het een hele nauwe.
Zou het een recht kantje aan de om
de zon draaiende rotsblok van 31 km
en zou TYC 1881-01547-1 daar ge
deeltelijk weer achter te voorschijn
komen, dan is de hoogte daarvan
ook uit te rekenen. De schijnbare
diameter van McDonalda is 0,01735”
en dan komt die tijd overeen met een
hoogte van ca. 5,5 km. Met een dia
meter van 31 km een echte puntmuts
dan! Het is helaas weer jammerlijk
dat er geen tweede waarneming is. Er
hadden er maar twee kunnen zijn, de
rest zat veel te ver naar het zuiden en
zoals reeds geschreven hadden Eber
hard, Henk en Jan Maarten in het
noorden een mis. De twee waarne
mers die mijn waarneming hadden
kunnen ondersteunen waren Tim
Haymes ten noordoosten van Rea
ding (bij London), hij had een be
wolkte hemel en John Talbot ten
zuiden van Abingdon (bij Oxford)
heeft zeer waarschijnlijk niet waar
genomen. Tim zat 6,5 km zuidelijk
van mij en John 10 km noordelijk.
Dan was de helft van McDonalda
bekender geweest.
Tim is een ervaren waarnemer met
een 300 mm Newton die in een 3 m
koepel staat. Met 51 waarnemingen

waarvan 10 met een positief resul
taat heeft hij al een mooie staat van
dienst. Hij neemt waar vanaf 1997.
John is sinds 2011 bezig en heeft met
8 waarnemingen al drie keer een
positief resultaat kunnen schrijven.
Dat is een waanzinnige score! John
neemt waar met een 8” telescoop.
Tim en John heb ik allebei ontmoet
op de ESOP 2010 in York.
 

Op naar de volgende positieve waar
neming. De komende maanden heb
ik vrij veel kansen… als de weergo
den me goed gezind zijn kan alleen
een foutje in de baanberekening of
afwijkingen in de astrometrie van die
kleine planeet roet in het eten gooien.
Maar dat roet is nou net de jus die
het waarnemen van sterbedekkingen
door kleine planeten zo interessant
en spannend maakt!

Dawn weer op weg
Door Henk de Groot
 
Bedekking.
Op 24 december zal de planetoïde Ceres een ster bedekken. Dat is mogelijk al wel gebeurd als dit Occultus nummer
verschijnt, en de afloop zal dan ook wel bekend zijn (weer bewolkt, mist of regen of zoiets…). De ster is van
magnitude 10 en Ceres is ongeveer 6,8, dus veel verzwakking zal er niet te zien zijn, mogelijk zo’n 0,1 magnitude.
De baan van Ceres is wel goed bekend, en hoe Ceres eruit ziet, daar hebben we via de Hubble wel een beeld van.
En hoe Ceres er precies uit ziet, dat weten we over ruim 2 jaar.

Dawn.
Ceres staat eind 2012 vlak bij Vesta.
Vesta was op 9 december in opposi
tie en Ceres op 18 december. Wat we
waarschijnlijk niet zien is dat in de
buurt van Ceres en Vesta ook het
ruimtescheepje Dawn zich door de
ruimte beweegt. Dawn heeft in sep

tember Vesta verlaten, en is nu op
weg naar Ceres toe. De baan van
Vesta ligt net iets binnen de baan van
Ceres, en Dawn zal nu langzaam
naar buiten toe bewegen en Ceres
uiteindelijk gaan inhalen. Hij be
weegt schijnbaar sneller dan Ceres,
maar langzamer dan Vesta. Ook de

inclinatie van de Ceres baan is enke
le graden hoger.
Nu, half december, is Dawn 1,5
miljoen km van Vesta verwijderd en
57 miljoen km van Ceres. Omdat
Ceres ook gewoon voortgaat met
rondom de zon draaien zal Dawn
pas in het voorjaar van 2015 bij Ceres
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arriveren. Zoals al eerder geschreven
in Occultus is Dawn voorzien van
Xenon ion voortstuwing. Deze le
vert weinig stuwkracht, maar is wat
betreft brandstofverbruik erg effi
ciënt. De energie wordt geleverd
door de zon. De electriciteit, opge
wekt in de relatief grote zonnepane
len, voeden magneten welke de
Xenon ionen versnellen, en zo voor
de voortstuwing zorgen.
 
Manoeuvreren.
Dawn bezit ook kleine hydrazine
raketjes, maar deze zijn bedoeld om
het scheepje in andere posities te
manoeuvreren, vooral indien tijdens
de omloopbaan rondom Vesta en
straks Ceres foto’s en andere waar
nemingen gedaan worden.
Normaal gesproken wordt de positie
regeling uitgevoerd met vliegwielen.
Daarvan zijn er vier aanwezig, echter
voordat Dawn bij Vesta aankwam in
juli 2011, was er al één vastgelopen.
Kort voordat Dawn Vesta weer ver
liet, begon het tweede wiel ook al
moeilijk te doen; er zijn er dus nu
maar twee over. Om deze reden zijn
alle draaiende wielen nu stilgezet
totdat Dawn bij Ceres arriveert.
Overigens, ook al heb je vier vlieg
wielen in bedrijf, dan moet je soms
nog met hydrazine raketten corrige
ren. Je kunt de snelheid van de wielen
niet oneindig opvoeren, en soms
moeten ze gewoon even terug naar
een lager toerental.
Vooral om nu, tijdens de reis van
Vesta naar Ceres, hydrazine te be

Afbeelding 1: Het ruimtescheepje Dawn is in een omloopbaan om Vesta en
doet waarnemingen. Duidelijk zijn de relatief enorme zonnepanelen te zien
welke in feite zorgen voor de voortstuwing. Nadeel is wel dat ook de lichtkracht
op Dawn relatief aanzienlijk is, waardoor het zonlicht Dawn steeds uit zijn
baan drukt. Omdat vooraf ook niet helemaal bekend is wat precies die invloed
is, moeten achteraf gezien vrij veel baancorrecties plaatsvinden.

Afbeelding 2: Het zuidelijk halfrond van Vesta. Je kunt wel zien dat er een
stuk mist. Er zijn twee grote inslagen geweest; de laatste inslag heeft ook nog
een berg achtergelaten.

sparen, wordt er de gehele week niet
meer gemanoeuvreerd. De zonnepa
nelen staan voortdurend optimaal
op de zon gericht. Na 6 dagen en 16
uur reizen worden de Xenon moto
ren gestopt, en draaien de hydrazine

raketjes Dawn met de communicatie
antenne richting Aarde. De volgen
de 8 uur worden alle gebeurtenissen
(data van de afgelopen week over de
conditie van Dawn) en eventuele
nieuwe instructies overgestuurd, en
na 8 uur worden de zonnepanelen
van Dawn weer op de zon gericht en
gaan de Xenon motoren weer in
bedrijf voor bijna een week.
 
Wat heeft het onderzoek aan Vesta
opgeleverd?
Duidelijk is geworden dat Vesta niet
een gewone grote steenklomp is,
maar een ijzer nikkelkern heeft, een
soort mantel en ook een dunne korst;
een soortgelijke opbouw als de
Aarde dus. Het noordelijke halfrond
is zwaar bekraterd, vooral ontstaan
in de begintijd van het zonnestelsel,
ruim 4 miljard jaar geleden. Het
zuidelijk halfrond vertoont twee
grote inslagkraters, de jongste is 1
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miljard jaar oud, de oudste ruim 2
miljard jaar.
Het is waarschijnlijk dat uit de resten
van deze twee grote inslagen veel
kleinere planetoïden zijn ontstaan,
waarvan er twee stukken 15 miljoen
jaar geleden in het Duitse Beieren

zijn ingeslagen. De meeste brokstuk
ken zijn gelukkig kleiner, en soms
komen ze, vermomd als vuurbal, op
de Aarde en worden ze gevonden.
We hebben dus al verscheidene stuk
jes Vesta te pakken.
 Hopelijk gaat het verder goed met

Dawn. De ion motor is onverwoest
baar, alleen hoe dat met de vliegwie
len afloopt? Ceres zal wel bereikt
worden, en met een beetje geluk
krijgen we van Ceres net zulke prach
tige opnamen als van Vesta.

De Grail Missie
Door Henk de Groot
 
 Van oudsher zijn er altijd veel waarnemingen van sterbedekkingen door de Maan gedaan door sterrenkunde
amateurs. Het doel hiervan was ondermeer zo nauwkeurig mogelijk het maanprofiel vast te leggen. Met de
waarnemingen van Kaguya zijn heel veel hoogteprofielen goed in beeld gebracht, hoewel er nog steeds leemtes
zijn. Ook visueel is er de laatste jaren veel van de Maan in beeld gebracht met kleinere missies, die niet altijd
evenveel de krant gehaald hebben. Eén van de dingen waar nog niet zo heel veel met zekerheid over bekend was,
is hoe de maan er van binnen uitziet. Dat onderzoek is nu ook veel verder gekomen dankzij de Grail missie,
waarvan de waarnemingen nu ten einde zijn.

Afbeelding 1: Hier staan Eb en Vloed in de werkplaats.

Naar de Maan.
In september 2011 zijn met één lan
ceerraket twee kleine ruimtescheep
jes gelanceerd richting Maan. Het
zijn bescheiden scheepjes, ongeveer
zo groot als een flinke wasmachine.
Ze doen eigenlijk hetzelfde als de
twee satellieten van de GRACE
(Gravity Recovery and Climate Ex
periment) missie rondom de Aarde,
namelijk, vanaf 2002 al, het zo goed
mogelijk in kaart brengen van het
zwaartekrachtsveld. Vandaar nu de
naam Grail, wat staat voor: Gravity
Recovery and Interior Labatory. Bij
de Grace missie werden de twee
scheepjes tegelijk gelanceerd, en
vervolgens met elk een aparte stuw
raket in de juiste baan gemanoeu
vreerd. Echter omdat dit een goed
koop project moest worden is geko
zen voor een nieuwe techniek. Ze zijn
vanaf een baan om de Aarde met
minimale inspanning verder de
ruimte ingeduwd, elk in een heel iets
andere richting, en na een lange reis
van ruim 2,5 maand, en langs het L1
Lagrange punt in de Aardbaan, elk
in een aparte maanbaan gekomen.
Vandaar zijn ze langzaam naar el
kaar toe gemanoeuvreerd zodat ze in
maart 2012 eindelijk netjes achter
elkaar vlogen en daadwerkelijk kon
den beginnen met meten.
 

Zwaartekracht meten.
De satellieten hebben de namen Eb
en Vloed gekregen. Eb vliegt voorop
en Vloed komt er enkele tientallen
kilometers achteraan. Ze zijn in staat
heel nauwkeurig het zwaarte
krachtsveld te meten waar ze in vlie
gen. Wanneer Eb in een baan over
de Maan beweegt, zal hij iets gaan
versnellen als de zwaartekracht ter
plaatse iets sterker wordt en vertra
gen wanneer de zwaartekracht wat
minder wordt. Vloed, die er even
later achteraan komt, overkomt
hetzelfde. Door precies op te meten

wat hun onderlinge afstanden zijn,
valt heel nauwkeurig te reconstrue
ren hoe sterk de zwaartekracht ter
plaatse is van de Maan.
Met behulp van allerlei technieken
zijn de beide ruimtescheepjes in staat
om tot op enkele microns nauwkeu
rig hun onderlinge afstand te bepa
len door middel van een microgolf
verbinding.
Ze vliegen eerst in een excentrische
baan over de polen, op een hoogte
van 8363 – 90 km. Deze is later te
ruggebracht naar een minder excen
trische baan dichterbij de Maan op
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een hoogte tussen 24,5 – 86 km.
Vanaf half augustus is de baanhoog
te uiteindelijk teruggebracht naar 15
km, waarbij ze dan nog slechts enke
le kilometers over de hoogste Maan
bergen vliegen. Het is natuurlijk zo
dat de kleinste structuren in het
zwaartekrachtsveld het beste te zien
zijn wanneer je zo laag mogelijk over
het Maanoppervlak vliegt. Een erg
lage baan is echter ook minder sta
biel, en het kost meer brandstof om
daar goed in te blijven. Daarom is
ervoor gekozen dat te doen op het
einde van de missie, op het moment
dat hetgeen men beslist wilde weten
al binnen was.
 
Wat heeft de missie opgebracht?
Het blijkt dat veel gravitatiestructu
ren overeen komen met wat we visu
eel zien. Ze zijn het gevolg van insla
gen of vulkanische verschijnselen in
de eerste periode van het bestaan van
de Maan. Wat ook naar voren is
gekomen is dat de dichtheid van het
gesteente van de hooglanden op het
zuidelijk halfrond lager is dan eerst
aangenomen. De gevonden resulta
ten komen zelfs goed overeen met de
monsters genomen door de laatste
Apollo missies. De gemiddelde dikte
van de Maankorst is naar beneden
bijgesteld, en staat nu tussen 34 km
en 43 km dikte, en dat is ongeveer
10-20 km dunner dan eerst aangeno
men. Plaatselijk komen echter ook
zeer dunne korsten voor (5-15 km),
meestal zijn die rond en op locaties
waar ooit een meteoriet is ingesla
gen.

Afbeelding 2: Uit de meetresultaten van de beide Grail satellieten is een gra
vitatiekaart van de maan samengesteld. Op de kaart zijn de gevolgen te zien
van de vele inslagen op de Maan. Veel structuren komen overeen met wat we
visueel op de Maan zien, andere zijn min of meer bedolven geraakt.

Met deze nieuwe aannames gaat de
samenstelling van de Maan heel erg
op die van de Aarde lijken (buiten de
aardkern dan). En dat is weer een
stevig bewijs dat de Maan toch
vooral uit voormalig Aardmateriaal
is opgebouwd. Wat ook gevonden is
zijn soms honderden kilometers
lange structuren. Vermoedelijk zijn
dat prehistorische magma kanalen,
waar in de tijd dat er nog Maan
vulkanisme bestond, magma door
gestroomd is. Ze zijn nu verborgen
onder een dikke laag stof en steen.
 
Het einde.
 Helaas is de brandstof van Eb en
Vloed nu vrijwel op. Op het moment

dat deze Occultus verschijnt, zijn ze
reeds neergestort. Het plan is om
beide op 17 december neer te laten
storten op een bergtop op de noord
pool van de Maan, vlakbij de krater
Goldschmidt. Eb zal als eerste gaan,
en Vloed die er achteraan vliegt in
dezelfde baan, zal 20 s later volgen.
De klap komt hard aan, 1,7 km/s;
toch zal er niet veel van te zien zijn
omdat de berg in de schaduw ligt.
Heel misschien zien in de verre toe
komst enkele Maan astronauten de
overblijfselen nog eens terug als ze
op zoek gaan naar water in de diepe
eeuwig duistere kloven op de koude
Maanpool.

Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Onderstaande tabel geeft aan welke sterbedekkingen door planetoïden in de periode 1 januari - 1 april 2013
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.

Abnoba en 2000 FQ27
Op 27 september heeft Jan Maarten
Winkel naar (456) Abnoba gekeken,
maar had geen bedekking.
Op 10 oktober heeft Jan Maarten
naar (67272) 2000 FQ27 gekeken,
maar had geen bedekking.
 

1996 TN10
Op 11 oktober heeft Jan Maarten
naar (8570) 1996 TN10 gekeken,
maar had geen bedekking.
 
1996VM
Op 13 oktober heeft Harrie Rutten

naar (35295) 1996VM gekeken,
maar had geen bedekking.
 
Nealley
Op 21 oktober hebben Harrie Rut
ten en Henk de Groot naar (903)
Nealley gekeken, maar hadden geen
bedekking.
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1998 FA71
Op 23 oktober hebben Harrie Rut
ten en Jan Maarten Winkel naar
(17802) 1998 FA71 gekeken. Harrie
had een mis, maar Jan Maarten had
een bedekking van 1,47 seconden.
 
2001 TU228
Op 1 november heeft Jan Maarten
naar (57655) 2001 TU228 gekeken,
maar had geen bedekking.
 
Lappajarvi
Op 14 november hebben Marco
Langbroek en Harrie Rutten naar
(2397) Lappajarvi gekeken, maar
hadden geen bedekking.
 
1996 WV1 en 2000 EP107
Op 15 november heeft Jan Maarten
naar (15373) 1996 WV1 gekeken,
maar had geen bedekking.
Ook op 15 november heeft Jan
Maarten naar (26581) 2000 EP107
gekeken, maar had geen bedekking.
 
Nansenia
Op 16 november hebben Henk de
Groot, Harrie Rutten en Jan Maar
ten Winkel naar (853) Nansenia ge
keken, maar hadden geen bedek
king.
 
Dongguan
Op 18 november heeft Henk de
Groot naar (3476) Dongguan geke
ken, maar had geen bedekking.
 
1999 RY2
Op 20 november heeft Jan Maarten
naar (19622) 1999 RY2 gekeken,
maar had geen bedekking.
 
1995 QU3
Ook op 20 november hebben Henk
de Groot, Harrie Rutten en Jan
Maarten Winkel naar (30980) 1995
QU3 gekeken, maar hadden geen
bedekking.
 
Bratijchuk
Op 22 november heeft Jan Maarten
naar (3372) Bratijchuk gekeken,
maar had geen bedekking.
 
Ilmatar
Op 26 november heeft Harrie Rutten
naar (385) Ilmatar gekeken maar
had geen bedekking.
 

Protesilaos
Op 30 november heeft Henk de
Groot naar (3540) Protesilaos geke
ken, maar had geen bedekking.
 
McDonalda
Op 8 december hebben Eberhard
Bredner, Henk de Groot, Harrie
Rutten en Jan Maarten Winkel naar
(991) McDonalda gekeken. Jan
Maarten zat slechts 200 meter van de
voorspelde centrale lijn, en ook
Henk zat op het voorspelde pad,
maar hadden geen bedekking. Har
rie had echter wel een bedekking met
een duur van 2,02 seconden. Er was
sprake van een zuid-shift van ruim 1
padbreedte. Zie het artikel van Har
rie elders in dit nummer.
 
Het afgelopen kwartaal
Op 3 september werd door Diep
vens, Pauwels en Van den Abbeel
(België) een bedekking door (67)
Asia waargenomen met een duur van
3,7 tot 14,60 seconden. Zie figuur 1
voor de koorden.
Op 4 september werd door Dangl
(Oostenrijk) een bedekking door
(2889) Brno waargenomen met een
duur van 1,80 seconden.
Op 7 september werd door Perello
met Selva en Schnabel (Spanje) een
bedekking door (236) Honoria
waargenomen met een duur van
10,60 respectievelijk 11,12 seconden.
Op 22 september werd door Pallares
(Spanje) een bedekking door (267)

Figuur 1.

Tirza waargenomen met een duur
van 3,5 seconden.
Op 30 september werd door Iglesias
(Spanje) een bedekking door (478)
Tergeste waargenomen met een duur
van 1,76 seconden.
Op 5 oktober werd door Kubanek
(Tsjechië) een bedekking door (232)
Russia waargenomen met een duur
van 3,5 seconden.
Op 31 oktober werd door Schnabel
(Spanje) een bedekking door (731)
Sorga waargenomen met een duur
van 3,55 seconden.
Op 11 november werd door Tsamis
(Griekenland) een bedekking door
(1596) Itzigsohn waargenomen met
een duur van 2,00 seconden.
Op 12 november werd door Frappa
(Frankrijk) met de automatische
TAROT teleskoop een bedekking
door (1368) Numidia waargenomen
met een duur van 1,28 seconden.
Op 24 november werd door Ossola
en Sposetti (Zwitserland) een bedek
king door (1309) Hyperborea waar
genomen met een duur van 6,32 se
conden.
Op 1 december werd door Farago
(Duitsland) een bedekking door
(192) Nausikaa waargenomen met
een duur van 3,10 seconden.
Op 2 december werd door Frappa
(Frankrijk) met de automatische
TAROT teleskoop een bedekking
door (704) Interamnia waargeno
men met een duur van 28,25 secon
den.
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Op 3 december werd door 6 waarne
mers in Spanje een bedekking door
(388) Charybdis waargenomen met
een duur van 1,28 seconden. Er werd
een dubbelster bedekt. Zie figuur 2
voor een registratie en figuur 3 voor
de koorden.
Op 6 december werd door Rovira en
Schnabel (Spanje) een bedekking
door (521) Brixia waargenomen met
een duur van 2,72 seconden.
Op 7 december werd door Manek
(Tsjechië) een bedekking door
(1004) Belopolskya waargenomen
met een duur van 1,12 seconden.
 

Figuur 2.

Figuur 3.

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Za/zo 06-01 01.38 43 260 87 Sylvia 271 km 13.0 Frankrijk

Di 08-01 23.52 48 112 146 Lucina 137 km 13.3 Scandinavië

Zo/ma 14-01 01.58 32 296 595 Polyxena 114 km 14.5 Scandinavië

Za/zo 27-01 03.04 67 233 735 Marghanna 77 km 15.4 Frankrijk

Ma 28-01 21.20 64 173 410 Chloris 128 km 14.2 Scandinavië

Do 28-02 19.45 54 203 653 Berenike 43 km 15.4 Italië

Ma 18-03 19.24 50 99 4836 Medon 42 km 17.4 Italië

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Za/zo 06-01 PPMX 4977949 10.8 05h31m.5 27o29’ 2.3 21s

Di 08-01 PPMX 5194308 10.1 10h26m.2 25º36’ 3.3 16s

Zo/ma 14-01 PPMX 2963819 10.3 04h05m.0 40º19’ 4.3 18s

Za/zo 27-01 HIP 50857 07.2 10h23m.1 35º13’ 8.2 5s

Ma 28-01 PPMX 5035955 10.8 06h30m.3 25º35’ 3.4 11s

Do 28-02 PPMX 5998923 10.9 05h48m.5 17º19’ 4.5 5s

Ma 18-03 PPMX 4174007 09.9 10h49m.9 32º31’ 7.4 3s

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

 

 

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 7
bedekkingen geselecteerd.
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.
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