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Redaktioneel
Henk de Groot heeft een interes
sant artikel over hoe wij de eigen
schappen van de atmosferen van
Io en Europa kunnen ontrafelen
aan de hand waarnemingen aan
bedekkingen en samenstanden
van de Jupitermanen. Het komen
de kwartaal kunnen we ons daarin
vastbijten. Hoe dat moet, kunnen
we lezen in Henk’s verhaal.
 
Op 26 maart 2013 kon Harrie
Rutten na 108 dagen eindelijk
weer een waarneming doen aan
een sterbedekking door een plane
toïde. De laatste keer had hij raak
(McDonalda op 8 december
2012), nu had hij weer raak met
Egeria. Het viel echter deze keer
niet mee: eerst nog bewolking, een
praktisch Volle Maan, en een hel
derheidsafname van slechts 0,5
magnituden. Lees verder in deze
Occultus.
 
Op 1 juni wordt de Sterbedekkers
dag georganiseerd. Deze zal weer
plaatsvinden op volkssterren
wacht Bussloo. Indien u een bij
drage (voordracht, demonstratie
e.d.) aan deze dag heeft, kunt u dat
bij Jan Maarten Winkel melden.
Op de Sterbedekkersdag zal ook
de algemene leden vergadering
gehouden worden. De vergader
stukken vindt u in dit nummer.
 
Dit jaar wordt ESOP XXXII (Eu
ropean Symposium on Occultati
on Projects) gehouden in Barcelo
na, Spanje. Het symposium vindt
plaats van 23 tot 28 augustus.
Meer informatie is te vinden op
het internet op pagina:
            www.esop32.org

De KNVWS geeft regelmatig een
Nieuwsbrief uit. De jongste uitga
ve kan gedownload worden vanaf:
http://www.astro.rug.nl/~nvws/
KNVWSNieuwsbrief2013nr03.pdf
In deze uitgave staat de opening
van Sterrenwacht Limburg, een
nieuwe jeugdafdeling bij Thales
(Zwolle), en een starparty in de
Ardennen.

Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Het waarnemen van bedekkingen en samenstanden
van de Jupitermanen

Help mee de eigenschappen van de atmosferen van IO en Europa te ontrafelen.

Door Henk de Groot
 
Op 7 augustus 2009 neemt Scotty Degenhardt een eclips waar van de Jupitermaan Europa, waarbij de schaduw
van één van de andere Jupiter manen, in dit geval de maan Io, Europa bedekt. Drieëntwintig minuten later gaat
Io precies voor Europa langs, en bedekt dus Europa. Scotty neemt een video op van 46 minuten lang om een mooie
continue lichtcurve te krijgen van enige tijd voor de eclips, de eclips zelf, tussen eclips en overgang, de overgang
en tenslotte enkele minuten na de overgang.

De lichtcurve van deze gebeurtenis
is afgebeeld in figuur 1. Tot zijn
verbazing ziet Scotty vanaf 14 minu
ten voor de eclips een geleidelijke
afname van de helderheid, en na het
einde van de eclips een gelijksoortige
geleidelijke toename in helderheid.
Het vermoeden rijst al snel dat dit te
maken heeft met de atmosfeer van
Io, en Scotty besluit nogmaals een
bedekking van Europa door Io op te
nemen. De opname tijd wordt nu
ruimer gekozen om een betere licht
curve te verkrijgen; je krijgt dan een
langere normale helderheid waar
door je de afname beter en betrouw
baarder kunt meten.
 
In figuur 2A is deze lichtcurve te zien
en ook nu is duidelijk een afname in
helderheid voor de bedekking en een
toename in helderheid na de eigen
lijke bedekking te vinden. Ook ande
re amateurs worden ingezet om toch

Figuur 1: De lichtcurve van eerst een schaduwovergang en daarna een bedek
king van Europa door Io.

Figuur 2A: De lichtcurve van de be
dekking van Europa door Io .
Figuur 2B: Bedekking van Io door
Europa.
Figuur 2C: bedekking van Io door
Ganymedes.

maar zoveel mogelijk lichtcurves te
verkrijgen. Uiteindelijk zijn er 11
waarnemers die meedoen en daarbij
samen 28 bedekkingen waarnemen
van verschillende manen, waarbij
trouwens verschillende technieken
gebruikt worden. Het hele waar
neemprogramma en de uitwerking
daarvan wordt achteraf het Io At
mospheric Extinction Project (IA
EP) genoemd.
Zo is in figuur 2B een bedekking te
zien door Europa, waar je hetzelfde
fenomeen kunt zien.
 
Echter bij de bedekking door Gany
medes (figuur 2C) zie je het tegen
overgestelde. Ganymedes zwakt niet
af naar de bedekking toe maar wordt
helderder, en na de bedekking zie je
de helderheid weer wat afnemen.
Hoe kun je dat nou verklaren?
 

Een model:
Om te begrijpen wat er nu precies
gebeurd wordt er een simulatiemo
del gebouwd. In een donkere kamer
worden op twee donkere pennen met
op elk een heel klein verzilverde
puntje gemaakt welke worden be
schenen door een op afstand staande
LED lamp. De ene maan staat stil,
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de andere wordt met een mechaniek
precies voor de stilstaande langs
bewogen, waarbij een videocamera
de lichtkromme opneemt. Na het
uitwerken hiervan is precies zo’n
lichtkromme te zien als bij Ganyme
des in figuur 2C.
 
In figuur 3 kun je dat zien, en voor
de duidelijkheid is de curve van Ga
nymedes er ook nog ingezet (blauw).
De proef geeft aan bij de afwijkende
curves van Io en Europa nog iets
anders in het spel moet zijn.
 
Waarom ontstaat er een lichtcurve als
bij IO en Europa?
Als je een bedekking waarneemt van
een Jupiter maan door bijvoorbeeld
Io, dan neem je in principe de helder
heid van beide manen waar. Als de
te bedekken maan achter Io ver
dwijnt, meet je alleen nog Io. De
helderheidsvariatie wordt dus ver
oorzaakt door de maan die bedekt
wordt. Dat is aangetoond door tij
dens een bedekking van Europa
door Io met een zeer grote brand
puntsafstand van 9 meter de helder
heid van Europa ten opzichte van Io
vast te leggen op video, en nader
hand de lichtcurves op te meten.
 
 In figuur 4 is de lichtcurve van Eu
ropa ten opzichte van Io te zien, af
gezet tegen de schijnbare afstand van
Europa tot Io, uitgedrukt in Io stra
len (horizontale as). Goed is te zien
dat vanaf een afstand van ongeveer
5 Io stralen de helderheid van Euro
pa begint af te nemen.
 

Figuur 3: Simulatie van een bedekking (rode punten), de blauwe trend geeft
een lichtcurve van een bedekking door Ganymedes weer.

Figuur 4: De lichtcurve van Europa apart gemeten, wel ten opzichte van Io.

Figuur 5A: 3D – grafiek van Io en
Europa op twee punten van de licht
curve.
Figuur 5B: Twee verschillende detec
ties: gecombineerd – blauw, apart –
rood.
Figuur 5C: Bedekking door Io
(blauw) en Ganymedes (rood).

Figuur 5b laat nogmaals een bedek
king zien van Europa door Io, en wel
vastgelegd op twee verschillende
manieren. De blauwe doorlopende
 curve is een meting waarbij beide
manen tegelijk gemeten worden, en
de rode stippen zijn metingen gedaan
met een grote telescoop met een zeer
lange brandpuntsafstand, waarbij
beide manen afzonderlijk gemeten
zijn. Weergeven is dan de helderheid
van Europa ten opzichte van Io.
Duidelijk wordt hieruit dat het
waarnemen van de gezamenlijke
luchtflux dezelfde resultaten geeft
als de afzonderlijke metingen. Je
hoeft dus geen 5 meter telescoop in
je tuin te zetten om goede waarne
mingen te doen.
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Toename van de lichtcurve.
In figuur 5C is zowel een bedekking
van Europa door Io (blauwe onder
ste curve) als een bedekking van
Europa door Ganymedes ( rode bo
venste curve) weergegeven.
We hebben gezien dat bij een bedek
king door Io en door Europa de
lichtcurve afzwakt indien één van
deze beide manen de te bedekken
maan dicht nadert, echter wanneer
Ganymedes een andere maan bedekt
neemt de helderheid juist voor de
bedekking wat toe. Dat zie je ook bij
de metingen aan het model in figuur
3. Hoe komt dit?
 
De oorzaak is gelegen in het zoge
naamde foton verdubbeling effect
(FVE). Als je een puntvormige licht
bron via een lenzensysteem op een
CCD laat vallen, zal zich een Airy
schijfje gaan vormen waarin het licht
zich ongeveer als een Gaussiaanse
verdeling verdeeld, in het midden het
helderst en naar de kanten toe wordt
het zwakker. Verder naar buiten
wordt het zo zwak dat het licht niet
meer boven de achtergrond uitkomt
of net niet meer door de CCD gede
tecteerd wordt. Wanneer nu twee
Airy schijfjes bij elkaar in de buurt
komen gaan die zeer zwakke buiten
delen zich overlappen en versterken
waardoor ze net wel gedetecteerd
kunnen worden.
 
Je kunt dat zien in figuur 6 en figuur
7. In figuur 6 zie je de (theoretische)
maanbeeldjes op de CCD met tussen
beide manen in de elkaar versterken
de Airy schijfjes, en in figuur 7 is dat
nogmaals weergegeven, nu in 3D
met kleuren.

Figuur 7: Een “valse kleuren” afbeel
ding van de lichtbrug welke ontstaat
tussen twee afbeeldingen.

Figuur 6: Twee Airy schijfjes welke
gaan versmelten.

Figuur 8A,B,C: Verschillende asyme
trieën in de lichtcurves.

 In een optisch systeem met een cen
trale obstructie zijn over het alge
meen de airy schijven verder uitge
smeerd naarmate de centrale ob
structie groter is. Dat betekent dat in
systemen met een grote centrale ob
structie het FVE effect sterker is.
 
De atmosfeer van Io.
Io is de maan welke het dichts bij
Jupiter staat. Daarom staat Io nogal
onder spanning. Het sterke zwaarte
krachtsveld van Io kneedt voortdu
rend de maan, waardoor veel warm
te in Io’s binnenste wordt ontwik
keld. Dat uit zich in verschillende
grote vulkanen welke voortdurend
zwavelachtige gassen en stoffen uit
stoten. De heersende elektrische en
magnetische velden zullen deze gas
sen en stof tijdelijk kunnen vasthou
den, maar uiteindelijk zal veel daar
van ontsnappen aan het zwakke
zwaartekrachtsveld van Io, en in een
baan om Jupiter komen of min of
meer rechtstreeks naar Jupiter val
len.
 
Als je de lichtcurves goed bekijkt zie
je dat er verschillen zijn. Bedekt Io
aan de westzijde van Jupiter een
andere maan welke dan vanaf de
westkant Io nadert, dan is de afname
in licht relatief steil en de tijd wat
korter (figuur 8A). Maar als Io een
maan bedekt aan de oostzijde van
Jupiter, en de te bedekken maan
komt ook uit het westen, dan is de
afname in licht minder steil (figuur
8B) en de tijd wat langer.
Dat betekent dus dat de afzwak
kingsperiode aan de Jupiterkant van
Io wat langer duurt, en dat dus de
atmosfeer van Io, welke verantwoor

delijk is voor de afzwakking, uit
stulpt aan de Jupiterzijde, of zelfs
naar Jupiter toe zou kunnen stro
men. De gemiddelde afname in hel
derheid bedraagt 0,12 magnitude,
dat is best wel weinig.
 
Bedekkingen door Io welke zich af
spelen als Io vanaf de Aarde gezien
uiterst links of rechts in zijn baan zit,
en waarbij Io dus voornamelijk naar
voren of naar achteren beweegt, zien
er nog gecompliceerder uit, zoals in
figuur 9B te zien is.
Dat heeft vooral te maken met de
absorptie van licht door de ring van
stof, vooral zwavelverbindingen,
welke uitgestoten worden door Io en
in de Io baan om Jupiter komen. Als
dan een andere maan min of meer
achter die stofring komt te zitten net
op het meest westelijke of oostelijke
deel van de ring, kijk je door de
maximale lengte door het stof, en zul
je een significante afzwakking kun
nen meten van 0,1 tot 0,2 magnitude.
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Dat gebeurd dan eigenlijk elke keer
als Io door het schijnbaar meest lin
ker of rechter gedeelte van zijn baan
beweegt.
 
 
In figuur 9 zie je een afbeelding ge
maakt door het Catalina Observato
ry, waarop goed de zwavelring van
Io zichtbaar is.
 
Door Donald Parker, een van de
mede auteurs, is bij een Io overgang
over Jupiter ook met geavanceerde
beeldbewerkingstechnieken de af
zwakking van het beeld van Jupiter
in de directe nabijheid van Io geme
ten. In figuur10 is dat weergegeven,
en daaruit lijkt een soortgelijk pro
fiel te komen als uit de lichtcurves bij
bedekkingen. Eenzelfde lichtafname
is ook gevonden rondom de schaduw
van Io tijdens een schaduw overgang
over Jupiter.
 
De atmosfeer van Europa.
De atmosfeer van Europa lijkt be
duidend groter dan die van Io te zijn.
In figuur 2B zie je de afzwakking van
de lichtcurve al beginnen op om
streeks 22 Europastralen afstand
van deze maan, en het eindigt pas
aan de andere zijde op 31 Europas
tralen afstand. De afzwakking is ook
ongeveer keer hoger, ongeveer 0,2
magnitude. Er moet wel bijgezegd
worden dat er nog weinig data be
schikbaar zijn; dit is alleen de eerste
indruk.
 
De atmosfeer van Ganymedes.
Hier is nog nooit een spoor van
aangetoond tijdens de diverse waar
genomen bedekkingen. Wel laat
Ganymedes altijd netjes een FVE
zien.
 
Lichtcurves bij nauwe passages.
Het is ook mogelijk de afzwakking
van het licht van een maantje te
meten indien deze maan niet bedekt
wordt. Gaat een maantje schijnbaar
vlak langs Io of Europa, dan zal dit
ook waarneembaar zijn. De Ameri
kanen noemen dit dan een Jovian
Extinction Event (JEE), zoals ze de
bedekkingen Jupiter Mutual Events
(JME) noemen.
 

Figuur 9: De, vermoedelijk veel zwavel bevattende ring om Jupiter in de baan
van Io.

Figuur 10: Een lichtcurve van Io gemeten aan de hand van de verzakking van
het Jupiterbeeld direct achter Io.

Problemen bij het meten van de licht
curve.
In figuur 11 zie je twee lichtcurves
van dezelfde bedekking van Europa
door Io. De blauwe curve geeft weer
wat we verwachten, eerst een af
zwakking van de atmosfeer, daarna
de bedekking en vervolgens na de
bedekking weer de steeds mindere
afzwakking van het licht van Europa
omdat het licht steeds minder door
de Io atmosfeer beweegt.
 
De rode lichtcurve geeft echter een
helderheidstoename te zien voor de
bedekking. Gemiddeld blijkt dat bij
zo’n 10% van alle waargenomen
bedekkingen te zien. Het is nog niet

helemaal bekend hoe dat komt,
maar het heeft vermoedelijk te
maken met het foton verdubbeling
effect (FVE). Onder bepaalde om
standigheden kan dit effect over
heersend zijn.
 
Het zelf waarnemen van de lichtcur
ves.
Voor het opnemen van een lichtcur
ve heb je geen enorme telescoop
nodig. Het is al met succes gedaan
met een 80 mm refractor.
 
Bedekkingen tussen de Jupiter
manen onderling komen alleen voor
als het baanvlak van Jupiter waarin
de manen ronddraaien ongeveer
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naar de aarde is gericht. Dat gebeurd
zo elke 6 jaar en in 2014 is dat weer
het geval. Nauwe samenstanden
komen ook buiten deze periode iets
minder maar toch nog veelvuldig
voor, en het schuilgaan van Io achter
zijn eigen stofring komt natuurlijk
elke Io omloop twee keer voor.
 
Nu, in 2013 bewegen de manen dicht
langs elkaar en deze “Jovian Ectinc
tion Events” zijn nu waar te nemen.
Scotty Degenhardt heeft daarom het
JEE2012 programma geïnitieerd,
waarbij hij amateurs en professio
nals oproept meer waarnemingen te
verrichten om beter inzicht te krijgen
in de toestand van de Jupiter manen
atmosferen.
 
Afhankelijk van de onderlinge snel
heden kan het opnemen van een
volledige lichtcurve soms vele uren
duren, zolang het verschijnsel duurt
met een stukje opname ervoor en
erna om de nominale lichtcurve te
verkrijgen. Natuurlijk kun je ook
een deel opnemen, bijvoorbeeld eerst
een stukje van de nominale curve,
dan de afname en een stukje bedek
king, of tot net na de nauwste samen
stand indien geen bedekking plaats
vindt. Met een beetje geluk heeft dan
een collega amateur op een andere
continent het resterende deel van de
curve opgenomen. Maar ook een
gedeeltelijke curve is waardevol.
 
Hoe moet je deze lichtcurves
opnemen?
Jupiter uit beeld houden:
Als eerste: probeer Jupiter uit het
beeld te houden, dus ga een lichtcur
ve opnemen met een niet te groot
beeldveld van een gebeurtenis die
niet pal naast Jupiter plaatsvindt.
Het felle schijnsel van de reuzenpla
neet zal het uitwerken van de data
om tot een goede lichtcurve te komen
bemoeilijken, hoewel het niet onmo
gelijk is.
Voorbereiding:
Bekijk van te voren wanneer de ge
beurtenis plaats vindt en wanneer de
veranderingen kunnen gaan optre
den in de lichtcurve, en begin ruim
van te voren. Bij een JEE, waarbij de
beide manen dicht bij elkaar komen
maar toch vrij van elkaar blijven,

Figuur 11: Twee waarnemingen van dezelfde bedekking: Onder (blauw) een
“normale” curve, boven (rood) een afwijkende lichtcurve.

kun je beide manen apart meten,
waarbij dan de voorgrond maan als
referentie dient.
Bij een JME zal de voorste maan de
achterste bedekken, en kun je ze niet
meer apart meten. In dat geval moet
je een derde maan of eventueel een
geschikte ster van ongeveer dezelfde
helderheid zien te vinden om als re
ferentiester te dienen.

Filters:
Tot nu toe zijn alleen lichtcurves
opgenomen zonder filter. Als je in
het bezit bent van filters kun je deze
gebruiken. Ze kunnen extra infor
matie opleveren. Als er bijvoorbeeld
veel zwavel en natrium in het gas zit
wat de verzwakking van het licht
veroorzaakt, dan zal het rode licht
relatief meer uitdoven. Is het gewoon
stof, dan zal de helderheid in het
blauw vooral afnemen.
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CCD verzadiging:
Zorg ervoor dat de op te nemen
plaatjes van de manen nooit verza
digd worden. Bij verzadiging vallen
nog wel fotonen op de CCD, maar
ze worden niet meer geregistreerd
omdat de pixel al “vol” zit. Op deze
manier krijg je een verkeerde meting.
In LiMovie kun je in de 3D-graph
duidelijk herkennen of de pixels
verzadigd zijn. De 3D piek is dan aan
de bovenzijde afgetopt. Als je een
grote telescoop gebruikt moet wel
licht het maanbeeldje afgezwakt
worden. Het beste is dat door de
telescoop opening voor een deel af te
blinden zodat er minder licht binnen
valt. Een filter is ook een prima op
lossing (zie boven). Eventueel kun je
de verzadiging ook uitstellen door
het maan beeldje onscherp te maken,
maar dit is niet echt aan te bevelen
omdat dan ook de maantjes moeilij
ker van elkaar te onderscheiden zijn.
Tijd:
Tijd is een belangrijk onderdeel van
de meting. Je hoeft niet op millise
conden nauwkeurig te meten, maar
een nauwkeurigheid van één seconde
is toch wel aan te bevelen. Het beste
is natuurlijk om een time inserter te
gebruiken welke de tijd op de video
beeldjes projecteert. Als je de waar
neming instuurt moet je wel vermel
den hoe je de tijd hebt bijgehouden.
Maak wel voldoende opnames.
Omdat de helderheidsverschillen
welke optreden tijdens het opnemen
van de lichtcurve erg klein zijn (0,1 –
0,2 magnitude) zullen ze bij weinig
datapunten wegvallen in de ruis.
 

De maan Io, met daarop de “vulka
nen” welke verantwoordelijk zijn voor
de stofring en atmosfeer.

Met welke middelen kun je waarne
men.
Veel amateurs, vooral in Europa,
maken gebruik van de Watec-120N
camera. Deze heeft een CCD met
768 * 578 pixels. In de kortste belich
tingstijd maakt de camera steeds
opnames van 20 ms met de halve
schermresolutie. Twee van deze op
names (fields) worden gecombineerd
tot één frame, een volledig beeld dus.
Langere belichtingstijden tot 10,24 s
zijn mogelijk. De camera schijnt
binnenkort niet meer leverbaar te
zijn, maar er is dan wel een opvolger
te krijgen die nog gevoeliger zou zijn.
Op dit moment wordt deze door
Gerhard Dangl getest.
 
Het analoge videosignaal wordt ge
digitaliseerd in een videograbber.
Daarvoor heb je een videograbber
nodig die met een USB aansluiting
op de computer kan worden aange
sloten. Deze videograbbers produce
ren bijna altijd een iets ander beeld
formaat dan de camera oorspronke
lijk heeft, en dat is ook weer afhan
kelijk van het merk grabber. Voor
het opnemen van luchtcurves is dat
helemaal niet belangrijk. Als je
astrometrie met deze uitrusting wil
doen is dat ook geen probleem, mits
je voldoende referentiesterren op de
video hebt staan. De astrometrie
software rekent zelf de vervorming
van het beeld uit en corrigeert dat op
de uiteindelijke positiebepaling,
maar dit terzijde.
Ik zelf gebruik een Digitus video
grabber, al wat jaren geleden gevon
den op internet. Bij de videograbber
wordt meestal de software meegele
verd om de grabber te kunnen ge
bruiken. Nu bij Windows 2007
werkte de XP software niet meer,
maar nieuwe software voor de Digi
tus was op internet al snel gevonden.
 
Virtual Dub.
Een erg goed programma om video’s
op te nemen is Virtual Dub. Het is
eenvoudig, klein en werkt zonder
problemen altijd. Je kunt het down
loaden en installeren op de computer
en de rest wijst zich van zelf. Omdat
je voor een opname van een lichtcur
ve van de Jupiter manen het liefst wel
tot mogelijk één of meerder uren

achtereen wil opnemen kan wel de
beschikbare ruimte op de harde
schijf een probleem vormen. Omdat
het ongecomprimeerde videosignaal
20 MB/s aan data bevat, zijn zelfs de
nu gangbare harde schijven in lap
tops al gauw binnen 2-3 uur vol. Een
beetje compressie zou dus wel han
dig zijn. Omdat je geen essentiële
informatie over de helderheid van de
maan verloren wilt laten gaan, moet
je wel goed uitkijken hoe je compri
meert. De meeste compressie metho
des, zoals MPEG en MJPEG zijn
vooral ontwikkeld om de mens voor
de gek te houden, en dat betekent dat
bijvoorbeeld kleine helderheid ver
anderingen verloren kunnen gaan
tijdens de compressie. Gelukkig
heeft iemand compressie software,
een codec heet dat, ontwikkelt,
welke de helderheid informatie vol
ledig in tact laat. Deze codec heet
HuffYUV, en is ook vrij vanaf inter
net te downloaden. Bij gebruik van
deze codec kost het opslaan van de
video nog ongeveer 6 MB/s, een re
ductie met een factor 3. Op deze
manier heb ik zelf al gauw ruimte om
8 uur video op de harde schijf te
plaatsen.
 
Probleem met Windows 2007.
Bij Windows XP kan Virtual Dub
zelf de codec HuffYUV vinden,
echter bij Windows 2007 lukt dat
niet meer. Dit dankzij enkele ingre
pen van de firma Microsoft, die het
de klant probeert zo moeilijk moge
lijk te maken. Op de volgende wijze
kun je dit echter toch voor elkaar
krijgen:
1.     Download HuffYUV
2.     Unzip HuffYUV ergens op de
harde schijf.
3.     Type links onder, waar je de
computer afsluit of uitlogt bij het
“Search programms and files” de
letters: cmd
4.     Druk op Ctrl + Shift + Enter
5.     Je krijgt nu de DOS prompt in
een schermpje, waarop staat “Admi
nistrator:C:\Windows\system32\cmd.
exe” of “Administrator: Comend
prompt”.Als je dit niet krijgt heb je
het waarschijnlijk niet goed gedaan,
en heeft het ook geen zin verder te
gaan, want dat lukt dan toch niet
( Figuur 12).
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6.     Ga naar de Syswow64 map door
in te typen: cd c:\windows\syswow64
7.     Druk Enter.
8.     Type: rundll32.exe setupapi.dll,
InstallHinfSection DefaultInstall 0
c:\huffyuv.inf
9.     Let op de spaties, nullen, kom
ma’s  etc, en druk enter. Voor het
tekstdeel ” c:\huffyuv.inf” moet je
het pad neerzetten waar je het be
stand huffyuv.inf hebt staan. Dat is
de map waar je huffyuv hebt geïn
stalleerd.
 
Als je nu Virtual Dub weer opstart
zie je onder video – compression de
codec Huffyuv v2.1.1 verschijnen.
Ga bij het opnemen naar file – cap
ture avi – video – compression, en
selecteer HuffYUV. Daarna kun je
gaan opnemen.
 
Meten van de lichtcurve.
Als het inderdaad lukt een volledige
lichtcurve van bijvoorbeeld twee
uren vast te leggen, zou je het uitme
ten wellicht in stukken moeten doen
vanwege de grootte. Met Virtual
Dub kun je de totale video in stukken
knippen, en deze stukken laten
meten door LiMovie.
 
Ik heb contact hierover gehad met
Scotty. Hij stelt voor eerst contact
met hem op te nemen als je een ge
lukte waarneming hebt, of de CSV
files uit LiMovie op te sturen.
Hij is ook bereid de video’s zelf uit
te meten, maar dan moet je wel deze
grote files over het internet zien weg
te krijgen. Mocht je toch alles zelf uit
willen werken, dan stelt hij voor om
10 seconden gemiddelden te nemen
voor één datapunt.
Je mag ook met mij contact opne
men, natuurlijk ook als je andere
vragen hebt. Laat in ieder geval wat
van je horen als je ermee bezig bent.
 
Het eerste deel van dit verhaal is vrij
vertaald vanuit enkele artikelen van
Scotty. Hij heeft toestemming gege
ven dat te gebruiken, en ik bedank
hem hierbij voor zijn hulp. Bezoek
ook eens zijn website: http://scotty
smightymini.com/JEE/
 
Hieronder een lijst van samenstan
den en (bijna) eclipsen die vanuit

Figuur 12: de DOS prompt.

Figuur 13: Instellen van de compressie in Virtual Dub.

De maan Europa: Langs de diepe
scheuren in het oppervlakte ijs spuiten
af en toe fonteinen welke de atmosfeer
onderhouden.

Nederland nog, soms gedeeltelijk, te
zien zijn. De komende maanden
verdwijnt Jupiter achter de zon,
maar op het eind van de zomer
komen er weer nieuwe mogelijkhe
den. Het betreft een tabel met eclip
sen of bijna eclipsen, waarbij je dan
de “schaduw” van de ene maanat
mosfeer op de andere maan probeert
te meten. Verder een tabel waarbij Io
(schijnbaar) achter zijn eigen stof
ring (rondom Jupiter) langsgaat, en
tenslotte een tabel met daarin de
nauwe samenstanden, waarbij je dan
de verzwakking van de achterlangs
bewegende maan tengevolge van de
atmosfeer van de voorste maan kunt
waarnemen.
 In het volgende nummer van Occul
tus komen weer de mogelijkheden
voor het derde kwartaal.
Veel succes!
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Begin - UT Eind - UT Maan voor Maan achter Afstand begin –
“

Afstand einde –
“

01-04-2013 16:10 01-04-2013 20:30 1 2 7.1 7.8

01-04-2013 21:10 01-04-2013 22:18 J 4 14.2 16.3

02-04-2013 16:48 02-04-2013 23:52 1 3 16.5 905

08-04-2013 20:04 08-04-2013 23:08 1 2 14.3 16.2

10-04-2013 18:42 10-04-2013 20:24 1 3 17.7 20.5

14-04-2013 16:00 14-04-2013 20:48 3 2 20.1 22.6

18-04-2013 20:20 18-04-203 21:56 J 4 19.8 26.3

26-04-2013 14:20 26-04-2013 21:56 4 1 23.3 18.7

10-05-2013 20:48 10-05-2013 22:28 1 2 14.3 15.5

22-05-2013 19:08 22-05-2013 19:24 2 4 23.7 23.2

2-06-2013 18:02 3-06-2013 01:38 3 1 20.0 14.0

Overzicht van de bijna bedekkingen en nauwe samenstanden van de Jupitermanen, april – juli 2013

Begin - UT Eind - UT Maan voor Maan achter Afstand begin –
“

Afstand einde –
“

01-04-2013 19:38 01-04-2013 22:26 1 2 9.5 37.7

03-04-2012 18:20 03-04-2012 19:54 1 3 37.1 64.9

10-04-2013 21:24 10-04-2012 22:48 1 3 36.1 62.7

14-04-2013 19:58 15-04-2013 01:00 3 2 15.8 54.8

26-04-2013 19:56 26-04-2012 22:22 4 2 53.5 83.0

03-05-2013 19:22 03-05-2013 21:04 1 2 9.2 31.4

27-05-2013 17;54 27-05-2013 20;32 3 2 13.0 35.1

03-06-2013 16:52 03-06-2012 20:04 3 1 14.3 28.8

Overzicht van eclipsen en bijna eclipsen van de Jupitermanen april – juni 2013
 

Elongatie tijd start minimum einde positie
01-04-2013 20:13 18:18 19:28 22:34 Oost

09-04-2013 19:12 16:28 19.34 20:44 West

16-04-2013 21:12 18:28 21:34 22:44 West

17-04-2013 18:20 16:48 17:58 21:04 Oost

24-04-2013 20:20 18:48 19:58 23:04 Oost

02-05-2013 19:42 16:58 20:04 21:14 West

10-05-2013 18:54 17:22 18:32 21:38 Oost

17-05-2013 20:56 19:24 20:34 23:40 Oost

25-05-2013 20:18 17:34 20:40 21:50 West

02-06-2013 19:30 17:58 19:08 22:14 Oost

Waarnemen van de verduistering van Io tengevolge van de gasschijf rondom Jupiter, april – juni 2013
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Totale Sterbedekkingen
Predictions : 9 Period : 01/04/2013 - 01/07/2013      

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

 14-04-2013  Sun  20:52:49  1  D    6305  6.4  17  280  -19  +86°N    5

 17-04-2013  Wed  19:55:20  1  D  11017  7.1  43  236  -11  +89°N    8

 18-04-2013  Thu  19:38:51  1  D  12400  6.5  47  215  -9  +63°S    7

 14-05-2013  Tue  21:41:30  1  D  10640  6.5  10  285  -15  +88°S    7

 21-05-2013  Tue  20:57:12  1  D  18903  4.8  28  186  -10  +71°N    5

 24-05-2013  Fri  22:01:11  2  D  21785  5.0  16  160  -14  +34°S    8

 15-06-2013  Sat  21:39:16  2  D  16417  5.9  13  255  -10  +27°S    6

 27-06-2013  Thu  01:45:56  1  R  30028  5.1  27  158  -10  +78°N    5

 27-06-2013  Thu  01:54:51  2  R  30044  6.0  27  160  -9  +26°S    8

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

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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Sterbedekkersdag 2013
Door Jan Maarten Winkel
 
Ook dit jaar wordt weer de Sterbedekkersdag gehouden, en wel op 1 juni aanstaande. Deze wordt wederom ge
houden in de volkssterrenwacht Bussloo. Wij nodigen jullie uit voor deze bijeenkomst en vooral nodigen wij jullie
uit voor het houden van een praatje, een presentatie, het laten zien van filmpjes of anderszins.

Jullie kunnen je opgeven bij Jan
Maarten Winkel, jan.maarten.win
kel@doa-site.nl met copie aan har
rie.rutten@doa-site.nl. We willen de
titel en de duur van je bijdrage weten
om een programma te kunnen
maken. Opgave, ook korte presenta
ties van slechts 10 minuten bijvoor
beeld, gaarne uiterlijk 15 mei i.v.m.
het maken van het programma.
Stuur svp ook een mail als je niet
komt, dan weten we waarmee de
beheerder rekening moet houden.
 
Op het programma staat ook de
jaarvergadering. Elders in deze Oc
cultus kunnen jullie de stukken voor
de jaarvergadering vinden.
 

Wat zijn de kosten van deze sterbe
dekkersdag? Deze zijn nihil. Koffie
en thee wordt door de vereniging
aangeboden. Voor de lunch svp zelf
brood meebrengen. Er worden geen
broodjes geserveerd. Bij voldoende
deelname wordt er soep gemaakt die
voor eigen rekening is (ter beoorde
ling aan de beheerder).
Na de sterbedekkersdag gaan we
chinezen (wokken) bij chinees res
taurant ‘Nieuw Peking’ nabij Twel
lo. Dat is dezelfde chinees waar we
verleden jaar zo over lekker hebben
gegeten. Wel gaarne uiterlijk 15 mei
opgeven in verband met reserveren.
Als je je niet opgeeft en je wilt toch
nog mee, dan is er waarschijnlijk
geen plaats meer. De kosten van het
wokken zijn ca. € 18,50 excl. drank.

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2013
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan

A 02-07-13 ma/di 01:34 92739 6,1 15 92 -11 1S 31-

A 15-07-13 ma 20:34 157739 5,2 14 233 -5 4S 47+

B 14-08-13 wo 20:27 159411 5,5 10 220 -11 7S 54+

A 02-09-13 zo/ma 03:18 97647 6,5 13 85 -14 4S 11-

B 08-11-13 vr 16:46 162980 6,9 21 188 -8 9S 32+

A 24-11-13 Za/zo 02:02 98235 5,4 41 132 -46 25N 66-

Agenda
20 april 2013 – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

18 mei 2013 – jaarvergadering KNVWS te De Bilt

1 juni 2013 – Sterbedekkersdag te Bussloo

23-28 augustus 2013– ESOP XXXII te Barcelona, Spanje

9 november 2013 – amateur bijeenkomst te Goirle
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De bij Occult Watcher aangemelde potentiële waarnemers.

Eigenlijk had ik tot de jaarwisseling
geen klagen, want 2012 was voor mij
het succesvolste jaar tot nu toe: 3
positieve bedekkingen op slechts 17
waarnemingen. Eén unieke waarne
ming, de bedekking van Nysa die
mogelijk aangetoond heeft dat het
een binaire kleine planeet is. De
rapportage van die waarneming
leidde er zelfs toe dat beroepsastro
nomen uit Brazilië met mij contact
opnamen. Een en ander is beschre

was aan de orde van de nacht. Met
groot ongenoegen ging me de ene
mogelijkheid van een waarneming
na de andere langs mijn neus en die
was natuurlijk bijzonder bitter als je
in het schaduwpad zat. Af en toe
keek je weer vertwijfeld naar het
weerbericht met de gedachte of het
ooit nog een keer een heldere nacht
zou worden. Voor de nacht van de
25ste naar de 26ste maart 2013, 108
dagen na mijn laatste waarneming,

108 dagen later: Egeria
Twee bedekkingen door KPn na elkaar
 
Door Harrie Rutten
 
Een winter die ik nog nooit heb meegemaakt, dat was de winter 2012-2013. Op 8 december 2012 deed ik een suc
cesvolle en positieve waarneming van een sterbedekking door de kleine planeet McDonalda met een duur van 2,02
seconden.
Uit de voorspellingen van Occult Watcher zou ik een geweldig winterseizoen tegemoet gaan. 6 voorspellingen
waarbij ik in het schaduwpad zit, 20 waar ik in de één-sigma-zone zit en tal van bedekkingen net daarbuiten of iets
verder. Dat beloofde wel wat. 

ven in een artikel dat hier in Occultus
is verschenen. Daarnaast was het een
van de lezingen op de Kleinplaneten
tagung in Berlijn. Deze dag wordt
jaarlijks georganiseerd door de
Duitse Fachgruppe Kleinplaneten
en wisselt van locatie.
 
Maar mijn succes van 2012 werd “
bestraft“ want keer op keer als er een
bedekking voorspeld was, was het
bewolkt of erger: regen en sneeuw
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Actuele satellietfoto tijdens de
bedekking

voorspelde Occult Watcher weder
om een bedekking en zat ik weer in
het schaduwpad met zegge en schrij
ve een kans op een positieve waarne
ming van 97,7%. Zo’n grote kans
had ik nog nooit gehad! Maar weer
kon het weer de spelbreker zijn, er
werd een bedekkingsgraad van de
bewolking van 60% voorspeld. Wat
dat betreft kijk ik niet alleen naar
Occult Watcher, maar ook de astro
nomische weersite http://www.spa
ce-agents.de/modules.php?name=Wet
tervorhersage (die vind je ook op de
home page van www.astrovenlo.nl).
Die voorspelling gaf aan dat het heel
spannend zou worden. Nou die pech
zul je natuurlijk altijd weer hebben.
Achteraf bleek dat ook wel want Jan
Maarten kon wel een waarneming
doen en Henk de Groot, hemels
breed slechts 33 km westelijk, werd
de bedekking aan het zicht onttrok
ken door bewolking. Zie bijgaande
satellietbeelden. Daarin zie je het
zelfde deel als het kaartje uit Occult
Watcher. Bijna alle posten hadden
bewolking en die drie die dan toch
succes hadden, zaten letterlijk op het
randje van de bewolking. Maar ja,
dat kaartje had ik pas achteraf. Maar
goed ook, anders was je misschien
helemaal niet uit je nest gekomen.
 

niet voorspelbaar en tot nu toe een
grotere spelbreker dan een onjuiste
voorspelling!
Ik had de waarneming al helemaal
voorbereid en kon zo naar de ster
renwacht. Het voordeel van die
goede voorbereiding met dat formu
lier dat ik daarvoor gemaakt heb (zie
een eerdere Occultus) is dat je zo
bewust bezig bent dat je eigenlijk
niets kunt vergeten. Dus aangekleed,
goede warme jas aan, want het was
weer echt koud. Snel een thermosfles
warme thee (Oolong Shalimar van
het internetwinkeltje Teawitch.nl...
heerlijke thee, echt een aanrader) en
op naar het tuinhuis waar het dak
nog niet één nacht deze winter was
open gegaan. Alles functioneerde
nog. Dak open, referentiester opzoe
ken voor de besturing en verder. Dat
viel al tegen, ik had alfa-Ursa Majo
ris uitgezocht omdat die van de refe
rentiesterren van de FS-2 besturing
het dichtste bij stond. Maar ondanks
dat dit een ster was van magnitude 2
was deze door de hoge cirrusbewol
king en de bijna volle maan, die op
slechts 50 graden afstand stond,
nauwelijks te zien. In de zoeker van
de kijker was alfa-Ursa Majoris goed
te zien. Gelukkig dat de zoeker van
mijn kijker goed staat afgesteld en zo
pronkte deze heldere ster spoedig op
de monitor, zij het met een waanzin
nige heldere halo eromheen ten ge
volge van de bewolking. Ik kon hem
herkennen aan de ster op 6’16”
zuid-zuid-oostelijk van hem die
magnitude 7 had.
 
Omdat het een bedekking betreft die
ver naar het noorden staat, een azi
mut van 296°, zijn kleine afwijkingen
van de oriëntatie van de poolas van
de montering in noordrichting en in
altitude ten opzichte van de aardas
catastrofaal. Ofschoon ik alle ver
trouwen in de opstelling van mijn
telescoop heb, ik heb lang genoeg
zitten klooien om de montering goed
afgesteld te krijgen (lezing Sterbe
dekkersdag “Staat mijn poot goe
d?”), ging ik toch via een tweetal
‘heldere’ tussen posities naar het
corpus delicti. Immers, de FS-2 heeft
geen correctie voor de diffractie van
de atmosfeer, alfa-Ursa Majoris
stond erg hoog (70°) en de ster op

slechts 32° altitude. Ik heb echter
geen enkele keer opnieuw hoeven te
refereren, die poot staat dus echt
goed. Als laatste prijkte de target
star met 13 Egeria op de monitor.
Het koppel stond niet mooi in het
midden, maar dat kwam natuurlijk
door de refractie van de atmosfeer.
De kleine planeet was bij deze bedek
king helderder dan de ster die hij zou
bedekken: Egeria was m= 10,9 en
TYC 2985-1267-1 was m=11,4. Er
prijkte dus een mooie “dubbelster”
op het scherm.
Daarna werd alles verder in gereed
heid gebracht en 20 minuten voor het
moment surprème was alles gereed.
Intussen was de “dubbelster” al wat
enger geworden en spoedig zouden
ze versmelten tot één object. Wolken
gierden voorbij en de wind was
hevig. Het beeld trilde maar weinig
omdat het een hele stabiele opstel
ling betreft, maar de stabiliteit van
het beeld was om te huilen. Je staat
dan wel beschut, maar -6°C is dan
toch nog altijd geen lolletje. Plotse
ling, 10 minuten voor het voorspelde
tijdstip ging de wind liggen. Het werd
windstil. Doordat de wind wegviel
was het opeens doodstil, ofschoon
het in de hogere luchtlagen toch be
hoorlijk waaide, dat zag je aan de
voorbij flitsende wolken. Intussen
had ik last van een storing van de
videocamera. Er liep elke vier secon
den een brede verticale donkere balk
horizontaal over het scherm. Maar
de sterren bleven gelukkig zichtbaar.
Geen probleem dus. In de verte blaft
een hond. Dat maak je wel vaker mee
als je ’s nachts aan het waarnemen
bent, maar nog geen 20 seconden
later ging een alarm af. Onraad? Na
een minuutje ging het alarm weer uit
om vervolgens amper een halve mi
nuut later weer enkele seconden van
zich te laten horen.
Een moment schoot me Eberhard
Bredner te binnen. We hadden met
elkaar via e-mail over deze waarne
ming gecorrespondeerd. Hij zat ook
in het pad, net zoals vele anderen (het
pad was 325 km breed en ik zat 20
km van de centrale lijn). Maar Eber
hard kon zijn waarneming niet van
uit zijn sterrenwacht doen. Die zit op
zolder aan de zuidkant van het dak
van zijn huis en daardoor voor hem

Een uur voor het voorspelde tijdstip
(0h59m06s UT) ontrukte de wekker
mij van een lichte slaap. Ik stak mijn
kop uit het raam en ja hoor, wolken
velden, een felle bijna volle maan
verlichtte de tuin en de wolken.
Doen? Natuurlijk, niet geschoten is
altijd mis. Dat zou deze nacht later
weer bewijzen dat dit spreekwoord
klopt. En over mis gesproken, de
kans op een mis is maar 2,3%, waar
praatje over... juist: bewolking die is
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Nu hetzelfde beeld gedurende de bedekking. Het verschil in helderheid is
nauwelijks te zien. Nu ook links van Egeria (de ster zie je nu immers niet)
weer die hinderlijke donkere balk.

onbereikbaar als waarneemobject.
Ook vanuit de tuin was deze bedek
king niet waar te nemen omdat
bomen in de weg stonden. Hij ging
dus wat buitenaf Dolberg waarne
men. Hij heeft geen GOTO-monte
ring. Zou hij de ster, in het vrij ster
arme gebied aan de hemel vinden
met star hopping?
 
Ik concentreerde me op mijn waar
neming en startte de Panasonic
harddiskrecorder. De magnitudeval
zal slechts een halve magnitude zijn.
Zal dus net zichtbaar zijn. Het
DCF-klokje piepte vrolijk mee en
vol spanning wachtte ik op de lege
piep van de 59ste seconde van de
58ste minuut van het eerste uur. Dan
zou het nog 7 seconden tot de bedek
king. Nee dus, want al voordat het
piepje ontbrak was de ster al afge
zwakt en was alleen Egeria te zien.
Natuurlijk!!!!, de voorspelde tijd is
mid event en bij een bedekkingsduur
van 22,8s zou die dus ca. 5 seconden
vóór de volle minuut een aanvang
nemen. Maar... hij was nog
vroeger!!!!
Na geschatte 20 seconden lichtte
TYC1295 1267-1 weer op als een
versmolten koppel met 13 Egeria en
was de bedekking voorbij. Hopelijk
waren er veel waarnemingen voor
een nauwkeurige bepaling van het
silhouet. Ik SMSte Eberhard dat ik
succes had en vroeg naar zijn succes.
Hij belde me terug. Hij had de ster
niet kunnen vinden omdat bij hem
de bewolking te sterk was en veel te
helder door de bijna volle maan.
Jammer, heel jammer. Gelukkig had
Eberhard er geen reis van honderden
kilometers op zitten, wat voor hem
bijna de gewoonste zaak is om dit
soort waarnemingen te doen.
Later bleek om dezelfde redenen dat
de meesten geen succes hadden
gehad, er waren slechts drie waarne
mers met een waarneming, de rest
had te kampen met bewolking. Suc
ces hadden Jan Maarten Winkel in
Zeddam, Wolfgang Rothe in Berlijn
en ik. Succes, niet alleen dat ze een
waarneming konden doen, maar
ook nog dat we alle drie succes had
den. Alleen jammer dat, in vergelij
king met de grootte van het object,
onze koordes vrij dicht bij elkaar

De samengesmolten TYC 1285-126-1 en Egeria (links boven) ca. 8 seconden
voordat de bedekking begon. Rechts van de ster de verticale donkere balk die
elke 4 seconden over het scherm trok. Rechts de bovenste ster is de referentie
ster.

van de spikes komt door de verschil
lende plaats op het scherm van Ege
ria en GSC2985916. Ik heb wat met
het venster en omgeving van de ROI
(Region of Interest) van Limovie
moeten spelen om een fatsoenlijke
grafiek te krijgen om de bedekking
uit te werken. Frustrerend, maar
gelijk een goede oefening om Limo
vie beter te begrijpen.
Zo zag ik dat als je het hele interes
seveld 3 (grootste cirkel) meet, je de
spikes ziet (zie figuur). Maar als in

liggen. Wolfgang Rothe zat slechts
op 15 km afstand en Jan Maarten
slechts 43 en dat bij een schaduwpad
van 320 km.
 
Het uitwerken van de waarneming
met Limovie viel tegen. Door de
wisselende voorgrondhelderheid van
de door de maan verlichte wolken
was de spreiding in de helderheid
heel groot en door de donkere, over
het beeld lopende balk, zag je tal van
spikes naar beneden. Het tijdverschil

16



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

De best mogelijke afmetingen van de kleinste meetcirkel gaf het meest
bruikbare grafiek. De ruis is een stuk minder. De verdwijning is heel nauwkeu
rig te bepalen, bij de wederkomst is nog twijfel mogelijk.

Al een stuk beter, maar door de nog steeds te grote centrale meetcirkel (object
1) is de ruis nog steeds groot en zijn de in- en uittrede erg onscherp. Is dit een
gefaseerde verdwijning en wederkomst?

Een veel te grote meetcirkel (ROI) van het totale object (object 3). De be
dekking verzuipt bijna in de ruis.

teresseveld 1 (kleinste cirkel) te groot
is, er nog steeds een enorme ruis is.
Het was even zoeken om het kleinste
interessegebied te krijgen zonder dat
er informatie verloren gaat. Dat
heeft te maken met het zwabberen
van het sterretje in het beeld en Li
movie moet dat kunnen blijven vol
gen. Dan krijg je eindelijk het goede
plaatje waarbij een goede analyse
mogelijk is. Zwabbert het object
(voor en na de bedekking de ver
smolten kleine planeet en de ster,
tijdens de bedekking alleen de kleine
planeet) uit het cirkeltje dan gaat
onherroepelijk informatie verloren.
Gelukkig kun je dat zien aan de grote
dips in de grafiek, immers die gigan
tische helderheidwisselingen zijn er
natuurlijk niet. Uiteindelijk lukte het
dan toch.
 
Wat was het resultaat? De verdwij
ning van de ster was abrupt, dus
mooi scherp, maar de wederverschij
ning ging gepaard met tussentijdse
dips. Welke instelling ik ook koos,
het bleef een geleidelijke terugkeer
van de ster. Door de zeer grote ruis
was het niet mogelijk een normering
toe te passen. Als je een lage ruis
hebt, of beter een hoge SN-ratio
(Signal-Noise) kun je scintilaties van
de atmosfeer er voor een groot deel
uitfilteren door de signalen van het
bedekkende object en die van een
referentiester op elkaar te delen.
Maar hier bewogen heldere en min
der heldere (maar nauwelijks zicht
bare) flarden door het scherm zodat
er van geen enkele relatie meer spra
ke was. Naar eer en geweten heb ik
de tijdstippen bepaald en kwam op
een verdwijning op 1h58m53,43s en
een wederverschijning op 1h59m11,07s.
De bedekking was 3,75 seconden te
vroeg. Met een duur van 17,64 se
conden was dit de langste bedekking
die ik tot nu toe had. Bij een maxi
male bedekkingstijd van 22,8 secon
den en een padbreedte van 321 km
kom je, van een bolvorm uitgaand,
dat je ca. 100 km buiten de centrale
lijn zit in plaats van 20 km.
 
Bij de gebruikte reductie was voor de
bedekking de gemiddelde waarde
1982 met een standaard deviatie van
227, tijdens de bedekking 1299 resp.

17



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Wie in de afgelopen 15 jaar ooit een
ESOP heeft bezocht zal hem met
zekerheid niet over het hoofd gezien
hebben: Pawel Maksym. Deze su
pervriendelijke man, enthousiast
popularisator van sterrenkunde en
met name sterbedekkingen door
Maan en kleine planeten is niet meer
onder ons.
 
De astronomische gemeenschap in
Polen verliest met Pawel een van de
grootste drijfveren van de amateur
sterrenkunde. Hij was altijd present
op de ESOP sinds hij in 2000 deze in
zijn geboorteplaats Lotz had meege
maakt. Zelf heb ik hem voor het eerst
ontmoet in 2004 in Parijs tijdens de
ESOP XXIII. Hij viel direct op als
een zeer innemende persoonlijkheid:
open, enthousiast, vriendelijk, gezel
lig, altijd een glimlach... een gewel
dige man om mee van gedachten te
wisselen. Closer werd het op de
ESOP XXV in Leiden. Voor het
laatst ontmoette ik hem op de ESOP
XXX in Berlijn. Hijzelf organiseerde
de ESOP XXVIII in Niepolomici in
Polen. Een ESOP die perfect in el
kaar stak. Zo was Pawel, goed was
niet goed genoeg. Hij richtte een
sterrenwacht Bukowiec op in Lotz.

220 en na de bedekking 1949 resp.
226. De gemiddelden voor en na de
bedekking liggen dus heel kort bij
elkaar (verschil slechts 14% van de
standaarddeviatie) en de standaard
deviatie van alle drie de tijdspannes,
vóór, tijdens en na de bedekking, is
nagenoeg gelijk. De lichtval is van
(voor en na gezamenlijk gemiddelde)
1965 naar 1299. Tijdens de bedek
king is de helderheid dus 0,66 van die
buiten de bedekking. Dit zijn 0,45
magnituden (log 0,66/0,4). Dit klopt

was hij trots met zijn zoon Karol
(genoemd naar de Poolse Paus Jo
hannes Paulus II, Karol Wojtyla).
Pawel was een heel gelovig man,
daarom noemde hij de sterrenwacht
in Lotz ook de Paus Silvester II Ob
servatorium als eerbetoon aan deze
Paus die op de wisseling van het 1e
naar het 2e millennium de arabische
cijfers en de sterrenkunde naar Eu
ropa bracht. En wat was hij trots dat
hij in 2011 na de ESOP XXXI in
Pescara met zijn vrouw en zoon een
persoonlijk audiëntie had met Paus
Benedictus XVI.
Pawel, een man die in zijn jonge leven
zoveel kanten van de maatschappij
gezien heeft en zoveel aan de sterren
kundige maatschappij gegeven heeft
zal altijd in onze gedachten blijven.
 
Wij wensen Katharzyna en zoontje
Karol heel veel sterkte toe met dit
tragische verlies.
 
Pawel, bedankt voor alles wat je
voor de amateursterrenkunde ge
daan hebt.
Dat je in vrede mag rusten.
 
(Foto gemaakt door Janusza
Wilanda)

heel aardig met de voorspelling van
0,5 magnituden. (Die 0,4 in de breuk
is de logaritme van één magnitude
verschil = 1/2,5 = 0,4 en dat is ook
0,4!)
 
In totaal is deze waarneming wel
bijzonder. Mijn laatste waarneming
was ook een sterbedekking door een
kleine planeet. Dat is niet bijzonder,
maar wel twee positieve bedekkin
gen na elkaar... maar wel met 108
dagen daar tussen...
 

In Memoriam: Pawel Maksym
27-5-1983 – 13-2-2013
 
Door: Harrie Rutten
 
Ongeloof bij iedereen die hem kende, een schok ging door occultation astronomy!
Op 13 februari j.l overleed op slechts 29-jarige leeftijd als gevolg van complicaties van een operatie onze astrovriend
Pawel Maksym uit Polen.

En nu op naar de volgende bedek
king. Die is voorspeld voor 25 april
aanstaande en bij die bedekking
loopt de op dit moment berekende
centrale lijn van het schaduwpad van
255 Oppavia slechts 50 m aan mijn
sterrenwacht voorbij. Maar omdat
Oppavia veel kleiner is, de onzeker
heid groter, is de kans ‘slechts’
33,6%. Duimen op goed weer en een
goede voorspelling...

Hij kreeg in de moeilijke economi
sche tijd toch een groot bedrag bij
elkaar om een volkssterrenwacht
van formaat op te zetten. Hij ver
scheen geregeld op de Poolse TV en
gaf de sterrenkundige jeugd een
groot impuls.
Hij was een van de drijvende krach
ten achter het nieuwe tijdschrift Oc
cultation Astronomy en maakte al
plannen om sterbedekkingen nog
verder de promoten.
Hij had al contacten met TV-came
raman Oliver Klös, ook een bekende
in de sterbedekkerswereld, om een
film te maken. Dan kon hij beroep
en hobby combineren (Pawel was
TV-journalist).
Met trots vertelde hij dat hij in okto
ber 2006 getrouwd werd met Kat
harzyna, een bescheiden maar net zo
vriendelijke vrouw als Pawel en wat
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Verlaat succes: 1036 Ganymed en TYC
3670-00426-1 toch positief!

Door Harrie Rutten
 
Na het uitwerken van de waarneming van Egeria herinnerde ik een waarneming met een hele geringe lichtafval en
besloot ze opnieuw uit te werken. Het betrof de bedekking door Ganymed in september 2011.

Zoals de meesten van jullie wel weten
zijn op astronomisch gebied sterbe
dekkingen mijn lust en mijn leven.
Terwijl de astrofotografen kicken op
mooie plaatjes van deep sky objec
ten, vind ik het zonde om daar zoveel
tijd aan te besteden. Maar ik ben wel
blij dat anderen dat doen en die drive
hebben want dan kan ik van die
mooie plaatjes meegenieten. Ieder
een zijn fun. Klopt: zon-, maan- en
planeetfoto’s noemde ik zojuist niet
en dat komt omdat ik die mooi vind
en die van de zon zelfs waanzinnig
mooi als ze in H-alfa licht zijn ge
maakt. Dat komt omdat ik zelf een
zonkijkertje heb (nu nog een PST,
binnenkort een LUNT 60) en zie dat
het allemaal beweegt. De planeten
draaien om hun as, de maantjes
staan steeds ergens anders, die scha
duwen op de maan ten gevolge van
de lokale zonshoogte veranderen en
meer van die dingen. Dat is de over
eenkomst. Deepsky objecten zijn me
gewoonweg te statisch! We leven in
een bewegend heelal en dat wil ik aan
de hemel ook zien, vandaar ook mijn
belangstelling voor kleine planeten.
 
Sterbedekkingen aan de Maan vind
ik wat dat betreft nog steeds specta
culair. Dan zie je hoe die gigantische
Maan op een sterretje af beweegt en
dan plotseling opslokt of bij een
wederkomst weer plotseling vrij
geeft. Ik vind het dan ook heel jam
mer dat er nog zo weinig waarnemin
gen aan dit prachtige fenomeen ge
daan worden. Evenzo spectaculair,
en voor mij nog indrukwekkender,
zijn sterbedekkingen door kleine
planeten. Je bent naar een ster aan
het kijken, de kleine planeet zie je in
de meeste gevallen niet. Die waarne
ming doe ik tegenwoordig zonder
uitzondering via een lichtgevoelige
CCD camera (de beroemde Watec
120N) op een monitor. Dan, plotse

ling, verdwijnt die ster en komt even
later plotseling weer te voorschijn.
Als je dan daarna een videowaarne
ming gaat uitwerken kom je er vaak
achter dat een bedekking niet plot
seling was, maar soms ook geleide
lijk. Zo heb ik bij een bedekking door
Nysa zelfs het mogelijk dubbele ka
rakter van deze kleine planeet kun
nen aantonen, althans volgens een
Braziliaanse astronoom. Omdat het
slechts één enkele waarneming be
trof, is het wachten op een bevesti
ging tijdens een andere bedekking.
 
Voor de uitwerking van een waarne
ming gebruik ik Limovie. Dat gaat
vrij gemakkelijk. Reden de bedek
kingen waren zo duidelijk met Limo
vie dat er geen twijfel was. Pas anders
werd het met de bedekking door
Nysa. Dat was een hele lastige en was
toen aanleiding om me meer te ver
diepen in Limovie. De ervaring die
ik met Nysa had opgedaan kwam me
goed van pas bij de uitwerking van
de bedekking door Egeria op 26
maart j.l. Dat was bij een donkere
hemel, nou ja, midden in de nacht
met bijna volle maan en voorbij flit
sende wolken. Een magnitude val
van slechts 0,5 magnituden maakt
het er niet gemakkelijk op, maar je
zag op het scherm van de monitor
duidelijk de geringe lichtval en daar
door de bevestiging dat je een waar
neming had. Vol goede moed en
tijdspanne ga je de waarneming uit
werken en vind je de bedekking zon
der problemen. In het vorige of dit
nummer van Occultus is hierover
gerapporteerd.
 
Anders was dat met de bedekking op
25 september 2011 door Ganymed.
Daar had ik heel veel kans op een
positief resultaat. Ik zat bijna op de
centrale lijn van deze bedekking, had
een kans op een positief resultaat van

74%, de lucht was goed en stabiel.
Het enige wat er mis kon gaan is een
misser, maar ook op zich zou het een
hele moeilijke waarneming worden.
De magnitude val was slechts 0,15
magnituden. Ik weet nog goed, op de
monitor zag je geen enkel verschil
van helderheid gedurende de hele
periode dat ik aan het waarnemen
was. Je moest wel uitzoeken met
Limovie. Daar had ik toen nog niet
die ervaring die ik nu heb en heb toen
maar wat aan zitten klooien. Ik had
nog geen idee hoe nauwkeurig de
instellingen waren en zodoende
kreeg ik dan geen goed resultaat. Je
kunt van een gedigitaliseerd filmpje
een *.csv data file maken die je in
excel kunt uitwerken. Dat doe ik al
geruime tijd, maar als je *.csv file niet
goed is, kun je daar natuurlijk nooit
een bedekking uit halen. Dat was bij
die waarneming ook het geval. Ik
dacht een bedekking te zien van 0,5
seconden.
 
Omdat ik niet zeker wist heb ik toen
de *.csv file rond gestuurd aan erva
ren waarnemers. Eric Frappa heeft
zich toendertijd over die waarne
ming gebogen en kwam tot de con
clusie dat er geen bedekking was.
Hoe hij die waarneming uitgewerkt
heeft, heeft hij me nooit geschreven.
Maar ik vertrouw erop dat hij het op
zijn best mogelijke manier gedaan
had. Hij vroeg ook geen enkele keer
om de waarneming opnieuw uit te
werken met andere instellingen van
Limovie.
Ook had ik de file naar Wolfgang
Rothe in Berlijn gestuurd. Met hem
heb ik, dankzij de ESOPs en Klein
planetentagungen in Berlijn, meer
dan geregeld contact. Hij is een ui
terst concencieuse en succesvol
waarnemer met de Deutsche Gründ
lichkeit, op basis van zijn werk dat
hij vroeger deed. Hij gebruikte toen
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De grafiek van de *.csv data van de analyse in september 2011 die naar Eric Frappa en Wolfgang Rothe is gegaan.
Zoek de bedekking!

Analyse door Wolfgang Rothe die met Occular een bedekking van ca. 2 se
conden zou kunnen vermoeden.

Een andere uitwerking door Wolfgang Rothe die wat dieper gaat, maar slechts
0,5 seconden duurde.

Occular, en vond toen, omdat Occu
lar op een andere manier werkt dan
Limovie, twee mogelijke bedekkin
gen, één van een halve seconde, dat
was die die ik ook gevonden had, en
een andere die mij ontgaan was.
Occular kijkt naar een gemiddelde
lichtval, doet dus in zekere zin wat
‘automatisch’. Beide grafieken met
de “bedekkingen” die Occular vond
vind je in dit artikel. Echter, beide
waren niet significant. Maar ook hij
vroeg niet naar een nieuwe uitwer
king met Limovie.
Daarom had ik er vrede mee, nou ja
met moeite, dat Eric Frappa mijn
waarneming niet accepteerde.
Als ik het grafiekje van de *.csv file
nu bekijk snap ik niet meer waar ik
de bedekking gezien moet hebben.
 
Ik kon die waarneming opnieuw
uitwerken omdat ik mijn videowaar
nemingen op een hard disk recorder
bewaar. Ik neem de waarneming dan
op met de hoogst mogelijke resolu
tie. Bij de weergave zie je dan ook
geen enkel verschil met het oor
spronkelijke beeld tijdens de waar
neming. Spijtig genoeg is deze hoge
resolutie niet over te zetten op een
DVD of een geheugenkaartje. Dan
moet je één niveau lager en dan gaat
er veel verloren. Dus... met de HDR
weer aan de gang. Ik doe dat nog
steeds met een USB videograbber en
zoek nog steeds naar een betere op

lossing die betaalbaar is. Maar goed,
aan de slag.
Nog meer dan bij Egeria kwam ik
erachter hoe belangrijk de instellin
gen van Limovie zijn. Zonder naar
de tijdstippen en duur van de oor
spronkelijke voorspelling te kijken
ben ik aan de slag gegaan. Heel sim
pel: vind ik iets dat lijkt op een be
dekking. Als ik die dan vind: wan
neer en hoe lang duurde ze dan. Dan
pas wilde ik gaan vergelijken met de

oorspronkelijke voorspelling. Maar
waar is die voorspelling. Ik had toen
nog niet mijn voorbereidingsformu
lier en toen werkte ik alleen maar met
kaartjes van Guide met het sterveld
van de monitor en het nominale
tijdstip van de bedekking. Maar die
vond ik in mijn klapper ook niet. Bij
Occult Watcher kun je niet zulke
oude voorspellingen terughalen en
op de site van Steve Preston was ook
niets meer te vinden. Wel nog de hele
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grove voorspelling van Edwin Gof
fin, maar daar heb je niets aan. Er
gens maar goed ook, want nu wist ik
helemaal niets. Na toch enkele uur
tjes de videosequentie bekeken te
hebben, in blokken van 20 seconden
met elke keer een overlap van 10
seconden, uitwerken met Limovie in
verschillende standen vond ik waar
achtig een mogelijke bedekking.
Was dit de bedekking?
Ik kwam uit dat de bedekking begon
om 2:47:00.47 UT en eindigde op
2:47:03.67 UT.
De lichtval was heel weinig, slechts
0,05 magnitudes als je de gemiddel
den neemt voor en na de bedekking.
De ruis is echter groot en je ogen valt
een patroon op dat duidt op ‘dit
moet een bedekking zijn’. De duur is
3,2 seconden.
 
Toen moest ik gaan zoeken naar de
originele data van de voorspelling
die niet zo ruim waren dan die van
Edwin Goffin. Na lang zoeken vond
ik op de IOTA-ES site de oude pre
sentaties van Oliver Klös: http://call
4obs.iota-es.de/2011/09/ . Sinds Oc
cult Watcher uit is doet hij dat nau
welijks nog. Zijn presentaties vond

Het plaatje waarmee ik de bedekking
“her-ontdekte”!

ik toen altijd de beste die er waren en
dat vind ik nog steeds. Maar, zoals
Oliver laatst liet weten best veel
werk: een half uur is hij met zo’n
plaatje bezig. Occult Watcher werkt
wat dat betreft automatisch en zon
der werk veel nauwkeuriger. Maar
de ‘elegantie’ van de presentaties van
Oliver, daar kan Occult Watcher niet
aan tippen.
Maar de voorspelling die Oliver gaf
en afgeleid was van de voorspellin
gen door Steve Preston gaven mij de
bevestiging dat dit de bedekking
moest zijn. De duur van de bedek
king was voorspeld op 3 seconden en
mid event time was 2:46:56 UT. Een
afwijking in duur van slechts 0,2 se
conden en qua tijd slechts 4,5 secon
den. O.K, de 1sigma was 3 seconden
en als je die neemt was dat 1,5 sigma.
Veel waarnemingen wijken qua tijd
veel meer af. Mijn conclusie kon niet
anders zijn dan dat dit de bedekking
geweest is en heb dus opnieuw gerap
porteerd via Planoccult. Kijken wie
er allemaal reageert en hoe!
Voor mij staat vast: Ik heb toen een
bedekking waargenomen, niet ge
zien, maar ze was er wel...

De uitgewerkte waarneming
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Het plaatje van Oliver Klös op de site
van de IOTA-ES waarmee ik de
voorspelling en de voor mij latest up
dates kon vergelijken met mijn gevon
den bedekking.
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Figuur 2.

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

Iphigenia
Op 11 januari hebben Eberhard
Bredner en Henk de Groot naar
(112) Iphigenia gekeken, maar had
den geen bedekking.
 
Merapi
Op 27 januari heeft Henk de Groot
naar (536) Merapi gekeken welke
een dubbelster bedekte. Henk had
een bedekking met een duur van
10,04 resp. 11,43 seconden. Ook
Tamonis (Litouwen) had een bedek
king met een duur van 6,4 seconden.
Bij hem ging de kleine planeet voor
slechts één van de 2 sterren langs. Zie
figuur 1 voor het resultaat.
 
Boyden
Op 14 februari heeft Jan Maarten
Winkel naar (4301) Boyden geke
ken, maar had geen bedekking.
 
Bunke
Op 3 maart heeft Jan Maarten Win
kel naar (2283) Bunke gekeken en
had een bedekking met een duur van
minder dan 0,62 seconden. Door de
overtrekkende dunne bewolking
moest de integratietijd iets opge
schroefd worden. Tijdens één inte
gratie trad een verzwakking op van
1 magnitude. Er werd een verzwak
king van 2,1 magnitude verwacht bij
een bedekking.
 
2000 SA310
Op 12 maart hebben Henk de Groot
en Jan Maarten Winkel naar (56998)
2000 SA310 gekeken, maar hadden
geen bedekking.
 
Egeria
Op 26 maart hebben Harrie Rutten
en Jan Maarten Winkel naar (13)
Egeria gekeken en hadden een be
dekking met een duur van resp. 17,64
en 10,46 seconden. De verzwakking
van slechts 0,5 magnitude, de bijna

Figuur 1.

Volle Maan en de slechte transpa
rante lucht maakten het een moeilij
ke bedekking. Wolfgang Rothe
(Duitsland) had ook een bedekking,
met een duur van 16,0 seconden.
Andere waarnemers hadden helaas
bewolking. Zie het artikel van Harrie
elders in dit nummer.
 

Het afgelopen kwartaal
Op 31 december werd door Janik en
Kubanek (Tsjechië) een bedekking
door (680) Genoveva waargenomen
met een duur van 6,0 resp. 6,5 secon
den.
Op 1 januari werd door Delincak
(Tsjechië) en door Tomioka (Japan)
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Figuur 4.

Figuur 5.

een bedekking door (1579) Herrick
waargenomen met een duur van 6,32
resp. 5,97 seconden.
Op 6 januari werd er door 13 waar
nemers in Frankrijk, Italië en Grie
kenland een bedekking door (87)
Sylvia waargenomen met een duur
van 1,7 tot 26,2 seconden. Tevens
werd het maantje Romulus gespot
door 4 van deze waarnemers, met een
bedekkingsduur van 0,48 tot 1,96
seconden. Zie figuur 2 voor de koor
den van Sylvia, met tevens het model
door ISAM, en figuur 3 voor de
koorden van Romulus.
Op 11 januari werd door Casas,
Schnabel (Spanje) en Ciabattari (I
talië) een bedekking door (117)
Lomia waargenomen met een duur
van 8,7 tot 11,59 seconden.
Op 14 januari werd door de automa
tische TAROT telescoop (Frank
rijk) een bedekking door (34) Circe
waargenomen met een duur van 11,4
seconden.
Op 26 januari werd door Sposetti
(Zwitserland) een bedekking door
(100) Hekate waargenomen met een
duur van 4,8 seconden.
Op 6 februari werd door Sposetti
(met 2 posten, Zwitserland) en Tsa
mis (Griekenland) een bedekking
door (31) Euphrosyne waargeno
men met een duur van 6,74 tot 41,12
seconden. Zie figuur 4 voor de koor
den.
Op 9 februari werd door Perello en
Selva (Spanje) een bedekking door
(925) Alphonsina waargenomen met
een duur van 5,80 seconden.

Figuur 3.

Op 28 februari werd door Delincak
(Tsjechië) een bedekking door (162)
Laurentia waargenomen met een
duur van 3,9 seconden.
Op 2 maart werd door Castellani,
Dupouy en Frappa (Frankrijk) een
bedekking door (1028) Lydina waar
genomen met een duur van 3,0 tot
7,00 seconden. Zie figuur 5 voor de
koorden.
Op 11 maart werd door de automa
tische telescoop TAROT (Frank
rijk) een bedekking door (58480)
1996 RJ33 waargenomen met een
duur van 1,15 seconden. Het betreft
een Trojaan van Jupiter.
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Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Zo/ma 15-04 01.20 33 154 6 Hebe 186 km 10.2 Polen

Zo/ma 15-04 01.32 13 131 480 Hansa 58 km 14.3 Griekenland

Wo 17-04 21.50 53 237 351 Yrsa 44 km 14.2 NEDERLAND

Za/zo 19-05 01.20 42 174 225 Henrietta 124 km 13.6 Scandinavië

Ma/di 18-06 01.27 41 178 148 Gallia 104 km 13.1 Scandinavië

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Zo/ma 15-04 PPMX 9590506 10.3 16h45m.0 -01o39’ 0.7 26s

Zo/ma 15-04 PPMX 10665999 09.4 18h46m.6 -12º39’ 5.0 4s

Wo 17-04 PPMX 5176565 10.6 09h37m.4 25º22’ 3.6 5s

Za/zo 19-05 PPMX 8576478 10.9 17h50m.4 03º57’ 2.8 12s

Ma/di 18-06 PPMX 8728749 10.9 19h44m.7 02º26’ 2.3 12s

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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Harrie Rutten Aftredend in 2014

Jan Maarten Winkel Aftredend in 2015

Henk de Groot Aftredend in 2016

9. Het waarnemen van sterbedekkingen: wat doen we en wat zouden we nog meer kunnen doen. Wat leeft er
onder de leden van de vereniging.

10. Rondvraag.

11. Afsluiting.

10. Verslag bestuursvergadering gehouden in april: Adri zal beginnen met een nieuwe website omdat de oude
niet meer onderhouden wordt door Geert Ottenheijm.

11. Activiteiten: Henk Bril en Henk Masselink hebben in april nog getracht de Zeta Tau bedekking waar te
nemen, helaas werd het bewolkt.

12. Rondvraag: Hans Govaarts pleit ervoor om voor onderling contact facebook te gaan gebruiken.

13. Afsluiting: Harrie sluit om 16:45 uur de vergadering.

a. 2014 Harrie Rutten

b. 2015 Jan Maarten Winkel

Verslag ALV gehouden op 16 juni 2012 te Bussloo

1. Opening: Harrie opent om 16:25 uur de vergadering.

2. Vaststellen agenda: Er zijn geen aanvullingen.

3. Notulen van de ALV van 14 mei 2012: Geen opmerkingen.

4. Jaarverslag over 2011: Geen opmerkingen.

5. Financieel jaarverslag: Geen opmerkingen.

6. Verslag Kascommissie over 2011: Boelie en Henk Masselink zitten in de KC. Beide stellen voor de penning
meester décharge te verlenen. Aldus wordt algemeen besloten.

7. Verkiezing nieuwe kascommissie: Henk Masselink is niet herkiesbaar omdat hij twee jaar lid is geweest.
Boelie is bereid voor de tweede keer in de kascommissie zitting te nemen, samen met Marion Iris, die het voor
de eerste keer doet. Wim Nobel is weer reserve.

8. Begroting 2012: geen opmerkingen.

9. Bestuursmutaties: Aftredend is Henk de Groot, hij is herkiesbaar en wordt met algemene stemmen herkozen.
Verder rooster van aftreden:

Aanwezig zijn:
Adri Gerritsen, Jan Maarten Winkel, Henk Bril, Jan Hazendonk, Harrie Rutten, Henk Masselink, Wim Nobel,
Govert Schalk, Marion Iris van der Linden, Hans Govaarts, Boelie Boelens, Henk de Groot.
 

Agenda ALV 1 juni 2013
1. Opening door de voorzitter.

2. Vaststellen agenda, te behandelen extra agendapunten.

3. Jaarverslag over 2012 van de secretaris.

4. Jaarverslag over 2012 van de penningmeester.

5. Begroting 2013.

6. Verslag van de kascommissie over 2012. In de kascommissie zitten Boelie Boelens en Marion Iris, Wim Nobel
is reserve.

7. Verkiezing nieuwe kascommissie. Boelie heeft er nu twee jaar ingezeten en mag dit jaar niet herkozen worden.

8. Bestuursmutaties: er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden. Het rooster is:
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Jaarverslag 2012 van de Nederlandse Vereniging
van Waarnemers van Sterbedekkingen

Voorzitter Harrie Rutten aftredend in 2014

Secretaris Henk de Groot aftredend in 2016

Penningmeester Jan Maarten Winkel aftredend in 2015

Leden:
Het aantal leden in het jaar 2012 bedroeg 50, een afname van 4 ten opzichte van 2011.
 
Bestuur:
De samenstelling van het bestuur is in 2012 niet gewijzigd. Henk de Groot was in 2012 aftredend en is herkozen.
 
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Datum Planetoïde Waarnemer Lokatie B Lokatie L Verdwijning Verschijning Duur (s)

23 januari (466) Tisiphone J.M. Winkel N51d54m E06d16m 01:20:38,53 01:20:42,47 3,94

10 februari (39793) 1997 SZ23 J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

8 maart (4291) Kodaihasu H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

8 maart (4291) Kodaihasu J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

12 maart (4208) Kiselev J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

16 maart (3184) Raab J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

20 maart (44) Nysa H. Rutten N51d29m E06d11m 05:04:53,67 05:04:55,75 2,08

            05:05:00,03 6,36

22 maart (8) Flora E. Bredner N51d43m E07d55m - - -

22 maart (8) Flora J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

22 maart (3109) Machin H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

22 maart (3109) Machin J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

Kascommissie in 2012:
      Boelie Boelens
      Henk Masselink
 
Occultus:
Het orgaan van de vereniging verscheen in 2012 vier keer met in totaal 108 pagina’s. Er zijn onder andere de
volgende onderwerpen behandeld: Stercatalogi, Het uitwerken van een positieve waarneming, Sterbedekkersdag
2012, Venusovergang 6 juni 2012, Ringvormige zonsverduistering mei 2012, Is Nysa werkelijk dubbel?, De ster
bedekkers quiz, Om door een ringetje te halen, Jupiterbedekking 15 juli 2012, Anneliese zorgt voor een verrassing,
Een planetoïde die iets te dichtbij kwam, Ploeteren in de sneeuw voor McDonalda, Dawn weer op weg, De Grail
missie, Uitwerkingen van expedities, Bijzondere waarnemingen c.q. ervaringen en natuurlijk de vaste rubrieken
van voorspellingen van bedekkingen door Maan en planetoïden, het jaarverslag en het verslag van de jaarverga
dering.
In de bijlage van dit jaarverslag is een index van redactionele artikelen opgenomen.
De kleuren voor- en achterpagina van het blad werd vormgegeven door Jan Adelaar en Ruud Kreuzen, terwijl de
rest van het blad vormgegeven werd door Jan Maarten Winkel.
 
Internationale contacten:
ESOP XXXI (European Symposium on Occultation Projects) in Pescara (I) is bezocht door Eberhard Bredner.
 
Sterbedekkingen door planetoïden:
In totaal werden er door 6 waarnemers 57 waarnemingen aan 37 gebeurtenissen verricht. De waarnemers waren
Bredner (2), De Groot (11), Langbroek (1), Rutten (17), Sussenbach (1) en Winkel (25). Met 6, waarvan één
dubbel, positieve waarnemingen een redelijk succesvol jaar.
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24 maart (686) Gersuind H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

26 maart (712) Boliviana J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

17 april (50000) Quaoar J. Sussenbach N52d02m E05d10m - - -

17 april (50000) Quaoar H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

17 april (50000) Quaoar J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

25 april (1724) Vladimir J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

25 juni (60558) Echeclus J.M. Winkel N51d54m E06d16m 23:36:45,29 23:36:47,81 2,52

25 juli (83234) 2001 RA44 H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

25 juli (83234) 2001 RA44 J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

9 augustus (5931) Zhvanetskij H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

9 augustus (5931) Zhvanetskij H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

11 augustus (193) Ambrosia H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

11 augustus (193) Ambrosia H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

17 augustus (8917) 1996 EU2 H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

17 augustus (8917) 1996 EU2 H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

17 augustus (8917) 1996 EU2 J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

19 augustus (18137) 2000 OU30 H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

14 september (910) Anneliese H. Rutten N51d29m E06d11m 03:00:07,70 03:00:12,10 4,40

27 september (456) Abnoba J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

10 oktober (67272) 2000 FQ27 J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

11 oktober (8570) 1996 TN10 J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

13 oktober (35295) 1996VM H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

21 oktober (903) Nealley H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

21 oktober (903) Nealley H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

23 oktober (17802) 1998 FA71 H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

23 oktober (17802) 1998 FA71 J.M. Winkel N51d54m E06d16m 02:44:51,31 02:44:52,78 1,47

1 november (57655) 2001 TU228 J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

14 november (2397) Lappajarvi M. Langbroek N52d09m E04d29m - - -

14 november (2397) Lappajarvi H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

15 november (15373) 1996 WV1 J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

15 november (26581) 2000 EP107 J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

16 november (853) Nansenia H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

16 november (853) Nansenia H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

16 november (853) Nansenia J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

18 november (3476) Dongguan H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

20 november (19622) 1999 RY2 J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

20 november (30980) 1995 QU3 H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

20 november (30980) 1995 QU3 H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

20 november (30980) 1995 QU3 J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

22 november (3372) Bratijchuk J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

26 november (385) Ilmatar H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

30 november (3540) Protesilaos H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

8 december (991) McDonalda E. Bredner N51d43m E07d55m - - -

8 december (991) McDonalda H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

8 december (991) McDonalda H. Rutten N51d29m E06d11m 00:24:54,39 00:24:56,41 2,02

8 december (991) McDonalda J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -
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Januari, nr 107: Antiope, verhaal van een bedekking E Bredner

  Beatrix in de wolken, een moeilijke bedekking JM Winkel

  The proposed redefinition of Coordinated Ubiversal Time UTC  

Tabel 1. Aantal waarnemingen per waarnemer.
 
Het jaar 2012 is mede door het slechte weer een mager jaar. Het aantal waarnemers neemt af, maar de waarnemers
die overblijven, nemen heel veel waar, dankzij de WATEC camera.
 
Sterbedekkersdag in Bussloo:
Op 16 juni, op een koude zaterdag, is weer de jaarlijkse sterbedekkersdag. Op deze dag zijn een aantal interessan
te voordrachten gegeven door de eigen leden. De spits wordt afgebeten door Henk Bril en Henk Masseling met
een verslag van hun zonsverduisterings expeditie naar Utah, VS. In het schilderachtige decor van het wilde westen
namen ze bij uitstekend weer deze ringvormige verduistering. Videobeelden en foto’s vergezeld met mooie verha
len leveren een boeiende presentatie.
Henk de Groot laat daarna zien wat je allemaal nog meer kunt doen met de Watec camera dan het waarnemen
van bedekkingen. Met een 14 inch schmidt-Cassegrain is magnitude 16 moeiteloos te halen middenin de stad.
Harrie heeft de planetoïde Nysa waargenomen, en zag dat de ster in twee stappen terugkwam. Het zou goed
kunnen dat Nysa een begeleider heeft die nu is ontdekt.
Daarna is er een presentatie over hoe lenzen het licht breken verzorgt door Govert Schalk.
Vervolgens moeten de toehoorders zelf aan de bak; ze moeten antwoorden verzinnen op 20 quizvragen, opgesteld
door Henk de Groot. Ongeveer de helft van de vragen is te vinden in eerdere Occultussen, de rest is wat je zelf zou
moeten weten.
Hoe je een bedekking moet uitwerken wordt uit de doeken gedaan door Jan Maarten.
Tussen de presentaties door is er voldoende ruimte om met elkaar te praten of buiten even door het H-alpha filter
naar de zon te kijken.
Na de dag is er nog een korte algemene ledenvergadering, waarna een deel van de deelnemers nog naar de chinees
gaan.
 
De website:
Adri Gerritsen is in 2012 druk bezig geweest een website van de vereniging op te zetten.
 
Inhoud Occultus:

Waarnemer Intredes 1e Uittredes 1e Rakende 1e Intredes 2e Uittredes 2e Rakende 2e Totaal

Boschloo, Roelof 4     1     5

Edens, Esdert 80 3   5 7   95

Rutten, Harrie 99 1   29 20   149

Winkel, Jan Maarten3       2   5

Zanstra, Wim 4           4

Totaal 190 4 0 35 29 0 258

Totaal 1e helft             194

Totaal 2e helft             64

Totale bedekkingen             258

Rakenden             0

De waarneemformulieren zijn via de emailservice Planoccult doorgestuurd naar Bureau des Longitudes in Parijs.
Tevens zijn de resultaten op Internet gepubliceerd door Eric Frappa.
 
Sterbedekkingen door de Maan in 2012
 
In 2012 zijn in totaal 258 waarnemingen aan sterbedekkingen door de Maan verricht. Daarvan waren 194 in de
eerste helft van 2012 en 64 in de tweede helft. Er waren geen waarnemingen aan rakende sterbedekkingen. Twee
actieve leden, Esdert en Harrie, zijn goed voor meer dan 94% van de waarnemingen. Een expeditie in december
werd vanwege het weer afgelast. Zie tabel 1.
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Activa     Passiva

Girorekening    290,25 Contr.2013 al ontvangen      40,00

Spaarrekening 2.877,41 Nog te betalen website      82,00

ACH77      82,01 Reserve t/m 2012 3.127,67

Totaal 3.249,67 Totaal 3.249,67

Balans per 31 december 2012

Verder in elk nummer de voorspellingen en waarnemingen planetoïden bedekkingen.
 
Bestuursvergadering:
Op 18 maart is er een bestuursvergadering. Besproken wordt dan ondermeer de website van de vereniging, wat we
op de sterbedekkersdag kunnen doen en het digitaliseren van een oude film.
Ook over hoe we meer leden kunnen betrekken in de sterbedekkersdag of eens wat te schrijven voor ons vereni
gingsblad Occultus.

Financieel verslag over 2012

Inkomsten   Begroting Uitgaven   Begroting

Contributie, 50 leden 1.000,00 1.040,00 Occultus verzendkosten    288,06    360,00

Donaties      25,00      25,00 Occultus drukkosten    525,76    530,00

Rente      47,43      45,00 Kamer van Koophandel      24,08      25,00

ALV uit reserve      75,00    100,00 Sterbedekkersdag (ALV)      75,00    100,00

ACH77        5,49   Reiskosten         -      25,00

      Lidmaatschap IOTA      20,00      20,00

      Lidmaatschap KNVWS      25,00  

      Waarneemakties         -      10,00

      Verzekering         -      45,00

      Bankkosten      57,64      45,00

      Bestuurskosten (website)      41,00      50,00

      Batig Saldo      96,38  

Totaal 1.152,92 1.210,00 Totaal 1.152,92 1.210,00

Staat van baten en lasten

April, nr. 108: Stercatalogi H de Groot

  Het uitwerken van een positieve waarneming aan een planetoïde JM Winkel

  Arcenaar ontdekt Planetoïde (uit de Arcense krant)  

  Jaarverslag 2011 en ALV 2012  

Juli, nr. 109: verslag mislukte Venusovergang 6 juni 2012 B Boelens

  Ringvormige zonsverduistering van mei 2012, foto’s H Masselink

  Is (44) Nysa werkelijk dubbel? H Rutten

  Prediction and Observation notes H Rutten

  De sterbedekkers quiz H de Groot

Oktober, nr. 110: Om door een ringetje te halen, verslag zonsverduistering 6 mei H Masselink

  Verslag Jupiter bedekking 15 juli 2012 B Boelens
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Reserve t/m 2011 3.106,29 Reserve t/m 2012 3.127,67

Batig Saldo      96,38 ALV uit reserve      75,00

Totaal 3.202,67 Totaal 3.202,67

Reserve per 1 januari 2013

Begroting voor 2013
Inkomsten   Uitgaven  

Contributie, 48 leden    960,00 Occultus verzendkosten    290,00

Donaties      25,00 Occultus drukkosten    540,00

Rente      45,00 Bestuurskosten (website)      50,00

ALV uit reserve    100,00 ALV    100,00

    Reiskosten      25,00

    Waarneemakties      10,00

    Lidmaatschap IOTA      20,00

    Lidmaatschap KNVWS      25,00

    Kamer van Koophandel      25,00

    Bankkosten      45,00

Totaal 1.130,00 Totaal 1.130,00

Verkocht 1 ACH77      87,50  

Voorraad per 31 dec 2012    

1 stuks à 82,01      82,01 (naar Balans)

     169,51  

Voorraad per 31 dec 2011    

2 stuks à 82,01    164,02  

Winst op ACH77        5,49 (naar Staat van Baten en Lasten)

Toelichting op ACH77:
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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