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Redaktioneel
In dit nummer wordt er veel terug
geblikt op expedities naar rakende
sterbedekkingen in de negentiger
jaren (door Boelie Boelens) en de
zomerkampen van de JWG in de
zestiger jaren (door Henk de
Groot). Ook Eberhard Bredner
blikt terug op zijn eerste rakende
(Aldebaran in 1981) en zijn expe
dities van dit jaar.
 
Heeft u het afgelopen half jaar
sterbedekkingen door de Maan
waargenomen? Dan kunt u uw
resultaten mailen of versturen
naar Jan Maarten Winkel.
 
Dit jaar wordt ESOP XXXIII
(European Symposium on Oc
cultation Projects) gehouden in
Praag, Tsjechië. Het symposium
vindt plaats van 29 tot 31 augus
tus. Meer informatie is te vinden
op het internet op pagina:
            http://www.planetarium.
cz/ESOP33/

Ik wens u een plezierige vakantie
periode toe en veel leesplezier met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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de Watec in, die nu al in de 6e gene
ratie onze voorkeurscamera is.
Geregeld heb ik in de tussentijd ra
kende sterbedekkingen waargeno
men, vaak in samenwerking met
vrienden van de werkgroep Sterbe
dekkingen. Geleid werd ik daarbij
altijd door het artikel van Jim
Stamm in de Occulation Newsletter
volume 7, 2 juli 1998, die mijn indruk
zo treffend beschreven heeft:
“ Dynamic astronomical phenomena
have always fascinated me. And none
are more dynamic, with multiple and
prolonged events, than lunar grazing
occultations. The mountains and val
leys of the polar region of the Moon
respectively hide and expose a relati
vely bright star … - if the observer
happens to be in the right place at the
right time.”…
Je moet toch wel besmet zijn gewor
den door het ‘graze-virus’ (zoals bij
mij het geval is), om deze beschrij
ving helemaal te begrijpen en het als
het belangrijkste deel van je astrono

Als ondersteuning tekende toen Dr.
Wolfgang Beisker, tegenwoordig de
wetenschappelijke bestuurder van
de IOTA/ES, opgericht in 1985,
volgens de gegevens van Watts nog
met de hand het voor onze waar
neemlocatie (Diepholz) geldende
profiel van de maanrand.
 
Dus trokken we erop uit, met 5 ka
beltrommels van elk 50 m die we van
de brandweer mochten lenen, om al
onze apparaten van stroom te kun
nen voorzien. Alles werkte toen nog
op 220V-50Hz. We waren tevreden
dat we een eetcafé bij waarneemlo
catie en dicht bij de centrale lijn
konden vinden. De maître verzorgde
ons een stevige broodmaaltijd en een
aansluiting van 220V.
 
De tijd konden we met een DCF 77
tijdsein ontvanger afleiden uit de
lengte van de pips. De pips waren bij
de telescopen niet te missen want ze
waren versterkt en werden met een
microfoon op de videorecorder
(VCR) opgenomen. We waren erg
tevreden met deze eerste gelukte vi
deo-opname, in Duitsland(?), Euro
pa of misschien wel ter wereld?
Sindsdien zijn 33 jaar verstreken. De
C8 die toen gebruikt werd, wordt
nog steeds gebruikt. De camera’s en
de recorders (later met time inserter)
zijn tegenwoordig beduidend gevoe
liger. Na de eerste camera’s gebruik
ten we een module van de firma
Philips, die had al een variabele ver
sterking, maar nog steeds niet zo
gevoelig als het menselijk oog. In
ieder geval heb ik een video, waar de
camera aan de C8 de ster nog niet liet
zien maar visueel aan mijn 10 cm
Fraunhofer refractor wel. Om
streeks 2000 voerde de onvergetelij
ke Andrew Elliot (helaas overleden)

33 jaar; van Aldebaran naar Lambda Gemini
Door Eberhard Bredner
 
Dit verhaal begint op 12 februari 1981 (op de vooravond van de dag dat mijn moeder haar 70ste verjaardag heeft).
Toen maakte me een artikel in het tijdschrift ‘Sterne und Weltraum’ mij erop attent dat bij ons (Red: Dolberg) in
de buurt (150 km ten noorden) een rakende sterbedekking van Aldebaran waargenomen kon worden. Wij, dat
was toen de astronomische Arbeitsgemeinschaft van de volksuniversiteit van de stad Hamm, experimenteerden
net in die tijd met de eerste videocamera’s voor publieke waarnemingsavonden. Aldebaran was waarschijnlijk
helder genoeg om hem met de video op te nemen.

mische waarnemingen helemaal
boven aan de lijst te schrijven (ver
taler: ik kan dat alleen maar
beamen!).
Intussen hebben we de IOTA/ES
opgericht, in 1985. In de statuten
hebben we opgenomen dat de waar
nemingen altijd ook aan de weten
schappelijke voorwaarden voldaan
zou moeten worden.
De resultaten van de japanse satelliet
Kaguya, die de maan in kaart
bracht, waren ten opzichte van de
Watts-tabellen een grootte orde
beter wat betreft de maanprofielen
en mijn hoop , met wetenschappelij
ke metingen hier nog wat toe te voe
gen, was/is bijna onmogelijk. Mijn
zwaartepunt werd verlegd naar het
waarnemen van sterren die door
kleine planeten bedekt worden.
Ofschoon ik de waarnemingen aan
rakende sterbedekkingen nooit heb
opgegeven, heeft me de voordracht
van Jan Manek (CZ) op de ESOP
(European Symposium on Occulta
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tion Projects) in Barcelona ervan
overtuigd, weer meer rakende ster
bedekkingen te gaan waarnemen.
Geïnspireerd dor de publicatie in
Occultus schreef ik in mijn agenda
enige mogelijke data dat ik zou kun
nen waarnemen.
Een eerste, voorbeeldig voorbereide,
waarneming door Adri Gerritsen
was gepland op (zaterdag) 8 februa
ri n de buurt van Veendam. Meer
dan 20 geïnteresseerden verzamel
den zich voor de waarneming in een
heel mooi rustiek restaurant om
eerst samen te eten.
 
De daarop aansluitende waarne
ming was door voorbijrazende wol
ken en een krachtige wind heel erg
lastig. Alleen Jan Maarten Winkel
lukte een tijdmeting (met mijn twee
de elektronische uitrusting). Dat was
best een teleurstelling.
De volgende mogelijkheid was hele
maal in het zuiden van Nederland op
een door de weekse dag op 4 maart.
De weersvoorspellingen waren on
gunstig, zelfs de ‘harde kern’ van
DOA liet in de loop van de dag weten
niet te gaan waarnemen. Zo bleef ik
alleen, met een duitse waarnemer in
de buurt van Margraten / Maas
tricht. Het was een moeizaam ver
kregen succes en ik schreef later het
volgende aan de DOA-groep.
. . . . . . Begin citaat . . . . . . .
TO THE FRIENDS OF GRAZING
OCCULTATION

YESTERDAY WE HAD AN AB
SOLUTELY GREAT OBSERVATION
Read the story in SEVEN chapters

FIRST : The weather forecast was
optimistic, so I decided to myself to
go.

SECOND : After more than 200 km
I arrived in Margraten, the meeting
point Eetcafé was closed..< Carni
val ?? >..

THIRD : There was enough time to
have a look at the possible stations I
had searched with Google Earth...
that was much more difficult than I
had calculated.
I drove more than 18 km around
Margraten to find places...

<I found three>. In the meantime
the last observer from The Nether
lands had cancelled his participati
on.

FOURTH : I went back to the mee
ting point, Thomas Hebbeker from
Germany/Belgium was waiting. We
decided to go to another Café and
found one without people who were
celebrating Carnival..

FIFTH : at 8 o'clock we started to a
place where we could erect our
equipment. We had decided to make
a double station because it was the
first GRAZE for Thomas.

SIXTH : Telescopes where set up at
20:30, in the meantime the sky was
totally clouded. We talked about
astronomy and observations under
clouds.
20:45 it started to RAIN ! Could it
be that all those observers who had
stayed home had the better decision?

21:00 rain had stopped and we got
some clear - cloudless spots in the sky
- but the moon was still hidden

21:10 we could see the moon, and
THE SKY WAS ABSOLUTELY
CLEAR 
- MAGNIFICENT - TERRIFIC -
AMAZING !!
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All was prepared, we saw a thin
crescent Moon, the earthglow and a
star grazing the moon.
I got 8 contacts, my camcorder only
failed (!) after the graze by a battery
defect.

SEVENTH : I will reduce my video
only next weekend because I have to
prepare for the METIS EVENT in
the night March 6 to 7 < the
weatherforecast is very optimistic > 
and the attendance of the annual
meeting of IOTA/ES.
This was a very nice observation ---
and a solid basisfor the nextfailure
Eberhard.
. . . . . . einde citaat . . . . . .
 
De volgende mogelijkheid, het was
de helderste ster gedurende een ra
kende in 2014, zou op 4 mei zijn, een
zondagavond. Harrie Rutten nam
de organisatie op zich. Een gunstige
waarneemlocatie was de Duitse
regio in de buurt van Venlo / Arcen
(de woonplaats van Harrie). Ik
melde mij spontaan als deelnemer
aan.
Twee weken voor de rakende bedek
king kreeg ik een e-mail van Andre
as Viertel, die met astrovrienden van
de Neumarkt, ca 30 km ten zuiden
van Neurenberg, deze rakende gin
gen waarnemen. Ik bedankte mij
voor de uitnodiging, informeerde
hem echter over de waarnemers van
de DOA-groep. Bovendien was
Neurenberg ook nog eens 300 km
verder rijden dan naar een waar
neemlocatie van de DOA-groep.
Van meet af aan werden alle moge
lijke weerberichten in de gaten ge
houden, de lage en de middelhoge
bewolking zou geen probleem gaan
geven, maar de hoge bewolking
voorspelde niet veel goeds.
Op de ochtend van de 4e mei, de dag
van de rakende bedekking liet de
voorspelling van mr-wetter.de zware
bewolking zien voor de DOA-groep
en een nagenoeg heldere hemel ten
zuiden van Neurenberg (zie het
plaatje van Harrie verder in dit arti
kel).
De heldere ster lonkte en dus beslis
te ik me voor “Neurenberg” Neu
markt. Ook op een zondag, met ge
ringe verkeersdrukte, heb je voor die

500 km ongeveer 5 uur nodig.
Trefpunt was het hotel-restaurant
“Schoenblick” in de buurt van de
sterrenwacht. Ik nam daar een
kamer voor één nacht, nam een lich
te avondmaaltijd tot me en trof me
met de andere waarnemers.
Het profiel volgens de berekening
met GRAZPREP 2.6 (de program
meur Dr. Eberhard Riedel uit Mün
chen (160 km) was ook gekomen) liet
twee bergen zien en daartussen nog
een dal. Ik wilde zo diep mogelijk in
dat dal om daar nog mogelijk enkele
kleinere formaties te vinden. In een
discussie over die situatie werden de
mogelijke stations nog een keer ge
wikt en gewogen en vervolgens ver
deeld. Eberhard Riedel zou de zui
delijkste post bezetten, ik stond 100
meter verder noordelijker. De ande
re, visuele, waarnemers stonden met
een geringe onderlinge afstand van
elkaar op een lang gestrekte parkeer
plaats (Red: Duidelijk een andere
insteek als Harrie, die het totale pro
fiel, dus ook de toppen, af wilde dek
ken).
 

De ‘video-posten’ werden nog met
visuele waarnemers uitgebreid. An
dreas Viertel ging naar Eberhard
Riedel en bij mij stond Richard Pra
gner, de groep op de parkeerplaats
werd door Dietmar Buettner (Chem
nitz, 275 km) geleid. Eigenlijk zou
daar mijn tweede equipment ge
bruikt worden. Jammer genoeg
bleek een niet te missen onderdeel
nog in het hotel te liggen en kon op
de parkeerplaats alleen visueel wor
den waargenomen met behulp van
stopwatches.
Alle apparatuur was tijdig opge
steld, we wilden namelijk als test nog
een totale sterbedekking van SAO
96712 (XZ 10795), een dubbelster
met een onderlinge afstand van min
der dan 1” en een helderheid van m
= 6,85, ca. 45 seconden daarvoor
waarnemen. Echter bij de slechte
seeing konden we de twee compo
nenten niet scheiden. De ontwikke
ling van de bewolking ziet er op dat
moment zeer hoopval uit, nu nog die
voorspelling door Eberhard Riedel!
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De hemel was absoluut perfect, jam
mer genoeg was de luchtvochtigheid
erg hoog zodat zich om de maan een
krans vormde. Videocamera’s hou
den daar helemaal niet van. De maan
was voor slechts 28% verlicht, maar
de krans maakte het optisch waarne
men best moeilijk om de totale be
dekking betrouwbaar te timen. Met
de video was het goed mogelijk.
Dan naderde Lambda Gemini de
maan, jammer genoeg was de don
kere maanrand door de heldere
krans niet te zien, maar de ster van
magnitude 3.7 was goed door deze
krans zichtbaar.
Zoals altijd komt er altijd wat tussen,
Murphy is overal. We hadden de
telescopen opgebouwd zonder dat
we de poolster konden zien en kon
den alleen door een kompas te ge
bruiken de montering uitrichten op
het noorden. Daarom moest van tijd
tot tijd zowel de declinatie als de
uuras bijgesteld worden. Op zich
geen probleem, maar plotseling
functioneerde de declinatieverstel
ling niet meer. Ik zocht de oorzaak
in de aanstuurelektronica. Maar een
waarnemer moet ook wel eens geluk
hebben en zag dat een schroefje tus
sen de aandrijfmotor en het wormpje
van de declinatieas was los geraakt.
Andere waarnemers hadden zelfs de
passende imbussleutel bij zich, sleu
telwijdte 1,2 mm!!
Enkele minuten voor de rakende
belde ik met Harrie Rutten. Ik be
reikte hem thuis. ‘s Middags had hij
de expeditie gecanceld. De regio was
bewolkt en dat werd later bevestigd
door andere waarnemers. Het beeld
van de bewolking kwam precies
overeen met de voorspelling die mij
naar Neurenberg ‘gestuurd’ had.
De mail van Harrie: Helaas een NO
GO, er wordt een bedekking verwacht
van 90% bewolking. Rest halen we een
andere keer na. Volgende keer beter.
Groeten Harrie.
 
We hadden ten zuiden van Neuren
berg dus echt geluk gehad. Alle
waarnemers hadden vier contacten
bij de bedekking door de beide ber
gen goed kunnen zien, meer contac
ten waren niet gezien.

noegzame nacht en een stevig Beiers
ontbijt op maandagochtend zonder
oponthoud naar huis kon rijden.
Uiteindelijk waren het 989 km en een
mooie gebeurtenis in de 33 jaar
waarnemen van rakende bedekkin
gen… en de dynamiek is toch elke
keer weer erg adembenemend.
(Vertaling: Harrie Rutten)
 

Alle tijden worden nog verzameld en
Dietmar Buettner zal dan de uitein
delijke resultaten naar Mitsuru
Soma in Japan sturen. Door zijn
exacte samenstelling met de nauw
keurige gegevens van Kaguya kun
nen we dan ook afleiden hoe ver we
boven het dal zaten.
Tot slot zij nog vermeld dat allen
tevreden waren, dat ik na een ge
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09-03-1990
12-03-1992
06-04-1992
06-08-1993
30-10-1995
29-07-1997
12-10-1998
21-10-2000
26-04-2004
07-10-2007
21-10-2007
08-02-2014
 
9-3-1990: Rakende bedekking van
ZC 1486; magn. 4,6 om 19h00m UT.
Maan voor 97% verlicht en aan de
donkere kant op 29 graden hoogte.
Zon 14 graden onder de horizon.
Dus een hele mooie.
Aktie werd uitgevoerd door onze
werkgroep o.l.v. Andy Benjamins in
de omgeving van Smilde. Ik kreeg de
uitnodigingen een paar dagen eerder
(waar je wezen moet etc.). Het weer
was niet best. In het begin van de
avond zag het er nog redelijk uit.
Maar de cirrus werd al dikker en
dikker. Ik kwam iets te laat aan bij
de afgesproken plek in Heikersmil
de. Ondanks dat het niks werd, ging
ik toch. Het was gemakkelijk te vin
den. Ik reed eerst veels te ver door.
Bij de Spierbrug zag ik al een stel
auto’s en mensen staan. Direct zag
ik de blonde lokken van Dieuwke de
Vries, die Andy assisteerde bij het
inspreken. Zij was in die tijd ook erg
enthousiast.
Algauw ontdekte ik ook andere
waarnemers, zoals: Gerrit Breman;
Maarten Grooters (vrijwilligers Pla
netron; voor hun de eerste keer!!, ik
zei eerst 1-4-90, maar dat klopt ook,
want toen was het helder); Albert
van Duin; Jan Maarten Winkel; Ton
Schoenmaker; Henk Bulder en zijn
vrouw; Roelof, Andy, Dieuwke, ik
en nog een paar. In totaal 17 man.
Bij de plaatselijke kroeg eerst bij el
kaar gezeten en koffie gedronken en

werden de posten verdeeld. Om
19.45 was iedereen ingedeeld. Een
goeie organisatie; dat heeft Andy
keurig voor elkaar.
Iedereen kreeg een nummer; de
bordjes stonden al op de plek, waar
je wezen moest. Ik stond op nummer
5. Dat was ver noordelijk.
Iedereen was gereed, maar de cirrus
verpestte verder het verloop.
De maan begon eruit te zien als een
wazige wolk. Ik bleef gewoon in de
auto zitten; de kijker nog uit elkaar
. Die zette ik echt niet gereed. Maar
er waren wel een paar bij, die geloof
den er nog in.
Maar ook zij zagen al dat het echt
niks werd, en taaiden iedereen weer
af. Erg jammer, dit was echt een hele
mooie geweest.
 
12-03-1992: Rakende bedekking van
X 8305 van magn. 6,9 om 19h33m
UT op 58 graden hoogte. Ook een
mooie dus.
Ook deze ging Andy organiseren.
Die zou plaats vinden bij Barger
Compascuum. Hee, dat is dezelfde
plaats als die geslaagde van 1-4-90.
Zal deze net zo geslaagd zijn?? Nu
zal ik veel beter voorbereid zijn. Ik
had contact gezocht met Roelof, die
veel doet voor het Planetron. Hij zou
terugkomen met 2 Celestrons van 8
inch. Maar helaas, helaas... De regen
viel met bakken uit de lucht.
Besloten werd om geen telescopen
op te halen. Toch had ik wel een
sprankje hoop, en ging toch naar
Barger Compascuum, de Limietweg
verkennen, waar die lijn over liep. Je
weet immers nooit in dit land. On
derweg zag ik al enkele bordjes, die
Andy al neer had gezet.
Bij de plaatselijke kroeg ging ik even
naar binnen of ik nog bekenden zag,
en warempel... Andy was er inder
daad, maar dat was het dan ook.
Aldaar dronken we nog koffie en
kletsen we wat, en bliezen we de af
tocht.
 

Mijn rakende sterbedekking verhalen Deel 2
Door Boelie Boelens
 
Ik had nog een paar data vergeten, en moest een aantal okkies doorbladeren, op welke data dat nou waren,
wanneer we mee hadden gedaan. De volgende data passeren nog de revue:

6-4-1992: Rakende bedekking in
Stadskanaal van X 5031 van magn.
7,8 op 24 graden hoogte. Om
19h47m UT, Ook een gunstige tijd.
Ik had die maandagmiddag gesnip
perd, zodat ik mooi op tijd kon af
reizen. Dit was ook een mooie raken
de bedekking, maar opnieuw sloeg
de bewolking genadeloos toe... We
hadden veel telefonisch contact van
te voren. Ik ging eerst naar het plaat
selijke café in Buinen, waar we had
den afgesproken. Ik had nu geen
kijker meegenomen, want het was
toch bewolkt, maar ik hoopte wel
dat er een paar deelnemers zouden
zijn. Toch altijd leuk om dan weer
gezellig bij te kletsen. Ik had wat
leesvoer bij me en gewoon voer in de
vorm van chips. Ik was nog veels te
vroeg, maar ik zou wachten tot half
9. Toen ik op een gegeven moment
in mezelf zat te mummelen, hoorde
ik ineens iemand roepen, maar met
een vreemde stem...
Wie zou dat nou zijn? Het bleek een
papagaai te zijn; zo’n grijze rood
staart... Echt, ik dacht dat er werke
lijk één stond te praten achter me...
Het wordt al gekker. En ineens
kwam er toch een deelnemer; de
coördinator zelfs : Andy!!! Hij was
met de auto van zijn vader en had
een enorme aanhanger bij zich en
wat daar allemaal wel niet in zat...
Wat een werk... We bleven daar nog
een poosje; effe koffie drinken en dan
gingen we weer huiswaarts. Hè jam
mer, weer niet...
 
6-8-1993: Dit werd weer een memo
rabele avond. Er gebeurde weer van
alles en er was belangstelling van een
regionale radiozender en de kabel
krant... En veel belangstelling!!! En
een hoop gezelligheid!!! Maar de
rakende bedekking... NOPE!!!
Het ging om de ster XZ-31583 van
magn. 4,9 op 35 graden hoogte. Wel
laat, namelijk om 00h18m UT in de
nacht van donderdag op vrijdag.
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Maar er werd een flinke actie op
touw gezet. En wat ook mooi was:
Het was voor mij een thuiswedstrijd.
Die lijn ging vlak langs mijn huis en
in het natuurreservaat Bargerveen,
en daar gingen we de posten opstel
len. Het was dus een hele gunstige.
Dit waren de deelnemers: Adri Ger
ritsen; Eric Limburg; Roelof Mink;
Marcel Westenbroek; Wilco Boer
man; Jos Warmerdam; Inus Wever;
Andy Benjamins; Albert van Duin
en Ina Sassen; Peter vd Jagt (vrijwil
liger Planetron) met zijn zus, en er
kwam nog iemand van radio Dren
the.
Een beste volle bak dus. Van te voren
koffie aan het zetten voor de deelne
mers. Adri was er al om 19.30 En
weer wat later de anderen. Het was
toen nog mooi helder, maar de
weersvooruitzichten konden ge
woon niet slechter. Het wil ook maar
niet lukken hè...
Toch bleef die heldere lucht lang
volhouden. Zou het dan toch nog
lukken??? Adri, Andy en ik gingen
de weg verkennen, waar wij de ko
mende nacht zouden gaan staan.
Voor mij niet natuurlijk, want ik
wou de bedekking thuis waarnemen.
Het was een mooie weg, waar een
hoop waarnemers geplaatst konden
worden. Later, toen we terug waren,
belde Reinder Bouma nog. Hij zou
ook mee doen, maar hij belde af i.v.
m. de slechte weersvooruitzichten.
Hij bleek gelijk te hebben, maar hij
miste wel de gezelligheid deze avond.
Langzamerhand kwamen steeds
meer mensen mijn terrein op. Roelof
en Marcel gingen nog naar het Pla
netron om 2 telescopen te halen.
Adri en Andy zetten de lijn uit in de
keuken, toen er opeens een vreemd
heerschap binnen kwam vallen. Ik
had hem nog niet eerder gezien. Het
bleek een reporter van radio Drenthe
te zijn. Wie had hem nou gewaar
schuwd? Dat bleek mijn broer te
wezen (deed ie ook al een keer, toen
wij de eerste starparty in 1985 hiel
den in Hooghalen bij dat mooie
kamphuis, dat overigens nu door
brand is verwoest...). Hij had nog
nooit van een sterbedekking ge
hoord, laat staan een rakende bedek
king. Eric legde hem alles uit; dat kon
hij veel beter dan ik. En ondertussen

zette Eric ook nog 3 kilo kippevleu
getjes op het vuur. Jummie. Dat
werd smikkelen en smullen. Adri,
Andy en Jos waren de weg opgegaan
om de posten uit te zetten. Helaas
was Andy zijn bordjes vergeten,
maar nam nu bakstenen mee en
schilderde daar de nummers op. Ook
Jos hielp mee. Ik had bakstenen zat
en ook nog een pot witte verf. Een
leuk klusje.
Toen we langzamerhand die kant
opreden, was het al helemaal dicht
getrokken. Wat was dit jammer. Het
had zo mooi kunnen zijn. Het inter
view met die reporter ging alsnog wel
door. Dat gebeurde buiten op het
terrasje. Maurice, zoals die reporter
heette, wou dat we net moesten doen
alsof we die bedekking zagen. Eric,
Wilco en Inus waren ook van de

partij (en dat in de stromende regen,
jajaja, kan het nog gekker...). Maar
nu overdrijf ik een beetje, want toen
was het nog droog. Na het geweldige
interview (ahum) ging hij weer. Later
kwamen Roelof en Marcel terug van
het Planetron, en hadden ze een
vrijwilliger meegenomen, die ook
zijn zus bij zich had. Zij waren ook
erg nieuwsgierig. Verder kwamen
ook nog Albert en Ina aanzetten, en
nog een paar mensen. Nu begon de
tijd te dringen. Het was al 1h30m
MEZT. Iedereen ging naar zijn post,
weer of geen weer. De maan liet zich
toch nog even zien. Eric met de 20cm
Newton van mij; Jos met de C 8 van
het Planetron en ik met de 26cm
Cassegrain aan de Veenhoeksweg.
De rest in het Bargerveen aan de
Verlengde Schepersweg, waar die
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Maar op 30 oktober 1995 is het
RAAK!!! (alleen... niet voor
mij...(zucht)... Het was in het begin
erg heiig, dus ik ging niet. Ik heb
gewoon slechte ervaringen, zo dacht
ik bij mezelf. Hier kreeg ik spijt van.
Het werd een geslaagde actie.
En dan had ik ook nog Andy flink
fanatiek gekregen ruim voor die
datum..., want die was er een poosje

uit geweest. Bij deze actie in Odoorn
deden dus mee: Andy; Wim Zanstra;
Ben Tijssen en Jan Boonstra.
 
29-7-1997: Rakende sterbedekking
OVERDAG!!! Nu georganiseerd
door Eric Limburg in Almere.
 
Wordt vervolgt>>>

lijn ook over liep. Ik reed nog met
Adri mee, naar die andere posten hoe
het ervoor stond: Inus met de 6cm;
Roelof met zijn 20cm Newton;
Wilco met zijn 20cm Newton; Andy
met zijn 25 cm Newton; Peter van
der Jagt (en zijn zus) met een 115mm
Newton en ook nog met een 20cm:
Het waaide ineens erg hard, en viel
ineens de 115mm Newton; Peter was
net te laat om hem op te vangen;
gelukkig viel de schade mee; hij
pakte toen de 20cm Newton van het
Planetron; Marcel met een C 8 (ook
van het Planetron; tja... dat kon toen
nog...; zij hadden maar liefst 3 kij
kers meegenomen); Albert en Ina:
een 13cm Van Opticon, me dunkt...
Niet mis dus. Een hoop grote kij
kers... Maar helaas... Alles voor
niets. Het begon te waaien en te re
genen...; en hard... Het ging behoor
lijk te keer. Jammer, jammer, jam
mer. Na afloop allemaal in de kamer
en bijkeuken om bij te komen van de
ellende (nou ja, dat viel ook wel mee
eigenlijk).
We gingen lekker aan de kippevleu
geltjes en aan de drank (niet allemaal
natuurlijk). Het was een volle bak in
de kamer. Jammer dat het niet helder
bleef, want dan was dit de grootste
actie ooit gehouden door ons (op
30-12-79 na dan, als die door was
gegaan); dan waren namelijk ook
gekomen: Reinder Bouma; Cees van
Roozendaal; Edwin van Dijk; Ro
bert Johanns; Hans Govaarts; Al
bert Ros; Gerrit Breman en Maarten
Grooters.
Na het “vreet en zuipfestijn” gingen
de meesten weer naar huis. Alleen
Peter en zijn zus bleven pitten, die
werden de volgende dag weer door
Roelof opgehaald. Kortom, het was
wel heel gezellig. Ik lag pas om
4h50m in mijn nest.
Er zijn foto’s gemaakt, en... deze
actie stond de volgende dag ook in
de kabelkrant!!! Wel heb je ooit!! En
hoe dat ook omschreven werd.... Zie
foto...
 
Nee; rakende sterbedekkingacties
die geslaagd zijn door het heldere
weer komen niet vaak voor...
 

Agenda
29 aug – 3 sep 2014 – ESOP XXXIII te Praag, Tsjechië

15 november 2014 – amateur bijeenkomst te Goirle

28 maart 2015 ? – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

23 mei 2015 ? – Sterbedekkersdag te Bussloo ?

9 mei 2015 – jaarvergadering KNVWS te De Bilt
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 Date     Day    Time   A  P     XZ  Mag  Al  Az  Sn    CA  Dia

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

 07-07-2014  Mon  20:48:10  2  D  20594  6.3  20  202  -6  +39°S    9

 08-08-2014  Fri  21:06:22  1  D  26843  3.9  19  168  -14  +55°N    4

 13-08-2014  Wed  03:27:31  1  R  31664  6.4  33  211  -8  +63°N  10

 13-08-2014  Wed  04:02:60  3  R  31702  5.9  30  220  -3  +24°S    9

 14-08-2014  Thu  22:46:14  1  R    1716  6.0  19  103  -23  +85°S    7

 20-08-2014  Wed  03:17:42  1  R    7649  7.3  30  99  -11  +57°N    8

 11-09-2014  Thu  21:49:15  1  R    2454  4.3  24  106  -29  +88°N    4

 13-09-2014  Sat  22:56:31  1  R    4670  6.4  23  94  -34  +89°S    8

 15-09-2014  Mon  00:30:12  1  R    5895  6.7  30  101  -34  +81°S    8

 16-09-2014  Tue  00:01:00  1  R    6957  5.4  19  85  -35  +68°N    4

 17-09-2014  Wed  01:10:11  1  R    8867  6.3  22  89  -32  +61°N    6

 17-09-2014  Wed  01:56:18  1  R    8917  6.8  29  98  -28  +72°S    7

 18-09-2014  Thu  02:13:37  1  R  10707  7.3  23  93  -26  +71°N    9

 18-09-2014  Thu  04:36:20  1  R  10846  3.6  43  125  -7  +61°N    4

 20-09-2014  Sat  05:12:06  2  R  13584  5.4  32  115  -2  +45°S    7

 21-09-2014  Sun  04:09:59  2  R  14639  6.8  15  94  -12  +37°N    7

 29-09-2014  Mon  18:52:58  1  D  22480  7.0  8  224  -15  +89°S    9

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

Totale Sterbedekkingen
Predictions : 17 Period : 01/07/2014 - 01/10/2014      

City : Utrecht Observer : Sonneborgh      

Aperture : 10 cm Experience : 1      

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

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2014
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan

B 12-10-14 Za/zo 05:34 93900 5,7 41 240 -5 2S 83-

B 16-10-14 Wo/do 01:32 97243 8,5 28 101 -40 4N 47-

B 10-11-14 Ma 22:40 95795 7,2 30 100 -55 9N 82-

B 10-11-14 Ma 22:41 95794 7,8 30 100 -54 8N 82-

B 16-12-14 Ma/di 04:37 138947 8,8 24 145 -27 2S 34-
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Foto 1: De telescoop van de sterrenwacht in Roden van de Universiteit Gro
ningen. De telescoop was tijdens ons bezoek nog in de opbouwfase, maar is,
voor zover mij bekend, later nooit voor wetenschappelijk onderzoek ingezet.
Dat werd achterhaald door de bouw van grotere telescopen op betere locaties
in het buitenland.

Al deze diepe gedachten deden mij
opeens denken aan de Astronomi
sche JWG kampen, die ik in het
verleden heb meegemaakt.
Ik ben opgegroeid in een klein dorp
je aan de IJssel, waar ik woonde aan
een zandweg aan de rand van het
dorp, met maar liefst twee lantaarn
palen met een gloeilamp erin. Mee
stal was er wel één, soms waren beide
palen defect. Dan was het daar zo
aarde donker dat de hemel vol zat
met sterren, zoals je nu nog alleen
maar op de meest donkere plaatsen
van Europa ziet (ik spreek nu over
de jaren 60 van de vorige eeuw). Als
je dit in aanmerking neemt, zijn we
toch ver achteruit geboerd wat be
treft het kunnen genieten van de
nachthemel, zeker wat betreft het
waarnemen zonder hulpmiddelen.
 
In 1966 ging ik naar het Lyceum in
de grote stad, Zwolle. De wiskunde
leraar bleek de voorzitter te zijn van
de NVWS afdeling Zwolle (ook nog
nooit van gehoord), en maakte mij,
samen met een klasgenoot al gauw
jeugdlid. Enkele maanden later was
de JWG afdeling Zwolle opgericht,
met al gauw 3 leden.
Ik herinner mij dat we in de winter
van 1966-1967 een keer naar Am
sterdam mochten voor een JWG
bijeenkomst bij de afdeling Amster
dam, welke daar al iets groter was.
Vol trots kon ik daar een serie foto's
bemachtigen van de Ranger 9. Dit
was het eerste Maanproject waarbij
ruimtevoertuigen op de Maan te
pletter sloegen, en vlak voor de in
slag foto's maakten.
 
In de zomer van 1967 vindt dan het
eerste JWG kamp plaats op camping
“De Noordster” in Dwingeloo. Met
een stuk of 30 jongelui slapen we dan

in 17 tenten op een apart veldje op
de camping.
Op de eerste avond is het tot een uur
of 11 's avonds helder (toen was er
nog geen zomertijd). Dan kijk ik
voor de eerste keer in m'n leven door

een telescoop, want welke jongere
had er in die tijd nou een telescoop.
Dat was op de heide vlak bij de ra
diotelescoop. Met de aanblik van de
Maan door de telescoop heen was ik
voorgoed verkocht aan de astrono

Geschiedenis uit een astronomisch lang verleden
Door Henk de Groot
 
Het is al weer einde juni, en dat betekent dat de zomer er weer is, of zou moeten zijn. De dagen zijn nu lang, en de
nachten daarmee omgekeerd evenredig kort. De sterrenkundige activiteiten staan nu op een laag pitje.
Gelukkig worden de nachten nu weer langer. Zo halverwege augustus begint de nacht weer zo vroeg in te vallen,
dat we weer meer kunnen gaan waarnemen. Het is dan 's nachts nog niet koud, en alleen de muggen kunnen de
uurtjes achter de telescoop vergallen.
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Foto 2: De WSRT in opbouw. Tijdens ons bezoek waren de antennes in oplo
pende fase van afbouw. Sommige waren vrijwel gereed, van andere stonden
alleen de fundamenten er nog maar.

mie. Verder worden we wegwijs ge
maakt aan de sterrenhemel door
enkele wat meer ervaren oudere
jongeren. Trouwens, die waren er in
die tijd ook veel minder. Helaas
waren er toen ook al veel wolken, en
moesten we om 12 uur afbreken
omdat alles bedekt raakte.
De volgende ochtend schijnt de zon,
en staan we ons met z'n allen te ver
gapen aan enkele zonnevlekken, die
ook bijna iedereen voor het eerst in
z'n leven in het echt ziet.
Overigens, het waren als je dat ver
gelijkt met nu maar magere tijden.
Er zijn in het kamp slechts 2 telesco
pen, een 76 mm refractor en een 100
mm Newton. Dan zijn we er nu toch
veel vooruit gegaan!
 
We eten elke dag warm in de kantine
van de camping. Het animatie team
van de camping, toen nog kamp
wacht genoemd, is er achter geko
men welke activiteiten wij 's nachts
(proberen) uit te voeren, en maakt
daar een kamplied op, wat ze tijdens
de warme maaltijd ten overstaan van
vele andere camping gasten laten
horen.
Als “wraak” componeren wij met
z’n allen een lied, waarbij de kamp
wacht stevig op de korrel wordt ge
nomen, en dit voeren we de volgende
dag uit, ook in aanwezigheid van een
groot aantal van de campinggasten.
 
Natuurlijk worden de Perseïden
waargenomen, maar liefs 340 stuks,
terwijl het toch veel slecht weer is.
Toevallig is kort voor het kamp een
nova verschenen, Nova Delphini.
Eén van de deelnemers van het
kamp, Henk Feijth, welke helaas
veel te vroeg is overleden, maakt er
een foto van met zijn fototoestel en
telelens, waarbij hij met de hand
volgt met een 76 mm refractor.
 
Op een dag gaan we met de bus op
excursie naar Roden. Daar staat op
dat moment “De grootste en mooiste
Sterrenwacht” van Nederland, met
een 61 cm SC telescoop. ‘s Middags
gaan we naar het Sterrenkundig
Laboratorium “Kapteijn” in Gro
ningen, waar de heren Hans Dekker
en Georg Comello een verhandeling
houden over de voor- en nadelen van

Ondanks het slechte weer is het
kamp een groot succes. Wel wordt
opgemerkt dat sommigen te weinig
eten als ze zelf hun brood moeten
smeren, en dat als je kampeert met
tenten, je wel veel last van slecht weer
kunt hebben. Deze twee punten
worden in het volgende kamp aan
gepakt.
 
Dat gebeurt ook. In het jaar dat Jan
Janssen de Toer wint, zitten we in een
JWG kamp van twee weken in een
vakantie huis in Vierhouten.
Het is dan 1968, en mooi zomerweer.
Het eten wordt voor ons klaarge
maakt, en we slapen droog op twee
grote zolder slaapruimtes.

een Newton versus een Kuttertele
scoop. Volgens mij zijn ze nu nog
steeds niet uit deze discussie. Ook is
er een rondleiding naar de Koepel.
Of daar een telescoop stond opge
steld weet ik niet meer (wie weet dat
nog??). Ik herinner mij wel de Mar
tinitoren, die je vanuit de Koepel kan
zien.
Daarna gaan we naar de Westerbork
Synthese Telescopen, die dan nog in
aanbouw zijn. De bouw van deze
telescopen kostte volgens het verslag
ongeveer 16 miljoen gulden, voor die
tijd een astronomisch bedrag. We
zijn getuige van de montage van
enkele telescopen, een unieke ge
beurtenis.
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deelnemers de eerste kneepjes van de
fototechniek aangeleerd. Omdat het
in Pedraces overdag echt zomers
warm is, was het in de Doka na zo
ongeveer 10 uur ’s morgens niet meer
uit te houden. De temperatuur in de
garage liep dan op tot ver boven de
30 graden, zodat degenen die al niet
vrijwillig vertrokken waren gedwon
gen werden te stoppen vanwege de
steeds hoger wordende concentra
ties van chemicaliën in de ruimte.
Bovendien was ook het ontwikkel
proces moeilijk in de hand te houden
omdat je de baden niet meer op de
goede temperatuur kon houden.
Vooral de Nederlanders waren tij
dens het kamp bezig met het aanleg
gen van dammen in beken, hogerop
in de bergen, maar daaraan kwam
een einde toen enkele inwoners van
het dorp zich begonnen te beklagen
over het soms vieze water. Kennelijk
werd dit water plaatselijk gebruikt.
Natuurlijk wordt ook weer gezon
gen en rondom een kampvuur ge
volksdanst.
Wat ik nooit vergeet is dat de chauf
feur van de Duitse bus op de terug
weg in slaap viel; het was toen zo
ongeveer twee uur in de ochtend.
Met veel geluk zijn we op de weg
gebleven en is er niets ernstigs ge
beurd . De beste man had vanaf Zuid
Duitsland naar Pedraces gereden, en
na een stop van nog geen twee uur
gingen we weer terug naar Dort
mund. Dat kon toen allemaal nog.
Met enige drang is toen de chauffeur
achter z’n stuur weggehaald, en
moest hij enkele uren slapen; beter
iets later thuis dan helemaal niet.
 
Inmiddels leven we ruim 40, bijna 50
jaren later in de tijd. De komst van
de computer en internet en het be
schikbaar komen van waarneemin
strumenten tegen veel lagere prijzen
dan toen we dat ons in het verleden
konden permitteren, heeft veel ver
anderd.
Verreweg de meeste deelnemers heb
ik uit het gezicht verloren, maar een
enkele is nog actief en daar hoor je
dan wel eens wat van. Voor de rest
blijven het vooral leuke herinnerin
gen uit een lang vervlogen tijd.

Op een klein stukje hei net ten Oos
ten van de weg Vierhouten – Elspeet
doen we vele heldere nachten waar
nemingen van de Perseïden, steeds in
enkele groepjes van 5 personen. Om
de beurt is er steeds een schrijver, de
andere vier kijken naar de vier kwa
dranten van de hemel. Vooral over
dag worden ook radio meteoor
waarnemingen gedaan. Zoals wel
licht bekend doe je dat door af te
stemmen op een FM zender welke
achter de horizon ligt. Komt er een
meteoriet, dan zal deze een geïoni
seerd spoor nalaten, waartegen het
FM signaal teruggekaatst wordt, en
je een heel specifiek geluidje hoort.
Op een bandrecorder is een eeuwig
durend stukje opname band gelegd,
wat steeds rondloopt. De waarne
mer zit ernaast en luistert continu.
Zodra hij een meteoor hoort, stopt
hij het bandje na het geluid, en ver
wisselt daarna het bandje. Door het
aantal gevonden sporen te tellen,
kun je meer te weten komen over de
intensiteit van de zwerm.
 
Een gedeelte van de deelnemers is erg
fanatiek met het waarnemen van
vooral meteoren. Over het algemeen
zijn er veel heldere nachten, en elke
nacht gaan we door tot de dageraad.
De meesten zijn dan zo moe dat ze
zwarte meteoren beginnen te zien.
Helaas blijkt gedurende het kamp
dat ook een andere groep de JWG
kampen heeft ontdekt, namelijk ou
ders die hun kinderen tijdens de va
kantieperiode kennelijk ergens wil
len opbergen. Voor hun erg leuk,
maar minder voor de fanatieke
waarnemers. Stel je voor, je hebt de
gehele nacht meteoren geteld en in
getekend, je gaat omstreeks 5 uur ‘s
morgens naar bed, en om 7 uur ‘s
morgens wordt je gewekt door een
mededeelnemer die op de slaapzaal
uitgerust aan een grote trekharmo
nica begint te sjorren. De kamplei
ding zit daar behoorlijk mee in z’n
maag, en probeert dit later enigszins
in goede banen te leiden door de
deelnemers te herschikken over de
twee slaapzalen, maar ook een trek
harmonica buiten onder het slaap
kamerraam zorgt er wel voor dat je
niet kunt uitslapen. Ikzelf ben na
anderhalve week “total loss” en ver

trek voortijdig naar huis.
 
In 1971 vindt het eerste internatio
nale astronomische jongerenkamp
plaats, en wel in Pedraces in de Do
lomieten. Vanwege subsidies is er
een combinatie gemaakt met een
groep jongeren uit Berlijn en uit het
Roergebied. De kookstaf bestaat uit
enkele huisvrouwen, die op zich
goed kunnen koken, maar wel vol
gens de Duitse traditie, dus veel
meelballen en rooie thee.
Met de trein gaan we naar Dort
mund, en vandaar verder met de bus
naar Italië.
Wat mij vooral bijgebleven is, dat dit
een beregezellig kamp was. We slie
pen in 2-3 persoonskamers, zodat
degene die wel ging waarnemen geen
last had van degenen die dat niet
deden. Als het weer wat minder was,
werd er eindeloos gebridget. Wande
lingen door de bergen waren ook erg
populair, en de tochten werden op
een bepaald moment zo groot dat de
kampleiding het opeens nodig vond
dat te verbieden, dit vanwege de
mogelijke gevaren. Na protesten
werd dat korte tijd later toch weer
toegestaan, mits het schoeisel vol
doende was.
Ook nu werden weer veel meteoren
waargenomen, dit alleen al vanwege
het feit dat er (nog immer) relatief
weinig telescopen beschikbaar waren.
Ook in 1971 had lang niet iedereen
een telescoop. Verder waren er zo’n
10 verschillende werkgroepen. Nieuw
was ook het proberen aan te tonen
van meteorietenstof in de atmosfeer.
Het idee was om na elke regenbui
regenwater te verzamelen, en daarna
met een monster water tellingen te
gaan doen van het aantal stofdeeltjes
in een bepaald volume. Dit gebeurde
dan met behulp van een microscoop.
Met het voortschrijden van de Per
seïden zwerm zou hiermee het ver
loop in intensiteit wellicht aantoon
baar zijn in het stof. Helaas is dat ons
niet gelukt, en dat komt waarschijn
lijk omdat zo laag bij de grond teveel
andere factoren ingrijpen op de
stofconcentratie in water.
Er is ook een DoKa, een donkere
kamer, opgezet in de garage van het
vakantiehuis, dichtgeplakt met heel
veel plasticfolie. Hier hebben veel
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Figuur 1.

Germania
Op 18 april hebben Harrie Rutten en
Jan Maarten Winkel elk een bedek
king gezien door (241) Germania.
Harrie had een bedekking van 7,7
seconden. Jan Maarten had een be
dekking van 8,53 seconden. Ook
Alex Pratt (UK) en Gerhard Dangl
(Oostenrijk) hadden een bedekking
met een duur van resp. 7,04 en 8,32
seconden.
 

Chaliapin
Op 24 maart heeft Henk de Groot
een bedekking van 2,32 seconden
waargenomen door (2562) Chalia
pin, waarbij de helderheid slechts
1,15 magnitude afnam in plaats van
de voorspelde 7 magnitude. Lex
Blommers en Wim Nobel hadden
een mis. Stefano Sposetti (Zwitser
land) had ook een bedekking, met
een duur van 2,40 seconden.
 
Cava
Ook op 24 maart heeft Esdert Edens
een bedekking van 3,84 seconden
waargenomen door (505) Cava. Dit
was zijn eerste positieve waarneming!
 
Aristophanes
Op 2 april hebben Lex Blommers,
Esdert Edens, Henk de Groot, Wim
Nobel, William Robinson, Alex
Scholten, Jan Maarten Winkel en
Eltjo Wubbena gekeken naar (2934)
Aristophanes. Het pad zou over
Zeddam en Ermelo liggen, maar er
werd nergens een bedekking gezien.
Er was dus sprake van een shift,
maar het is niet duidelijk hoe groot
en in welke richting.
 

Bedekkingen elders in Europa
Op 24 maart werd door Midtskogen
(Noorwegen) een bedekking door
(626) Notburga waargenomen met
een duur van 4,4 seconden.
Op 31 maart werd door Denyer
(UK), Sposetti en De Queiroz (Zwit
serland) een bedekking door (442)
Eichsfeldia waargenomen met een
duur van 3,12 tot 15,61 seconden.
Zie figuur 1 voor de koorden.

Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Nummer Planetoïde Edens, E. Groot, H. de Rutten, H. Winkel, J.M.

25 maart 55331 Putzi       X

8 april 3687 Dzus       X

9 april 22790 1999 KP4       X

20 april 48831 1997 YG3       X

23 april 543 Charlotte   X   X

14 mei 65095 2002 CN3     X X

7 juni 2104 Toronto X     X

12 juni 3129 Bonestell       X

Door Jan Maarten Winkel
 
Ook het tweede kwartaal van 2014 is er veel waargenomen. De waarnemingen zonder bedekking staan weer in de
tabel, de positieve waarnemingen worden apart genoemd. We zien nu ook Alex Scholten en Eltjo Wubbena erbij
staan: het aantal waarnemers neemt nog meer toe! Tevens heeft William Robinson uit Helmond een waarneming
gedaan.
De voorspellingen voor het volgende kwartaal zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin
de berekeningen verzorgd heeft.
 
Waarnemingen door leden
De volgende planetoïden zijn door leden van DOA waargenomen, echter zonder een bedekking.
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Figuur 2.

Op 9 april werd door Talbot (UK)
een bedekking door (891) Gunhild
waargenomen met een duur van 7,44
seconden.
Op 14 april werd door Baruffetti
(Italië) een bedekking door (977)
Philippa waargenomen met een duur
van 1,75 seconden.
Op 18 april werd door Haymes (UK)
een bedekking door (386) Siegena
waargenomen met een duur van
13,80 seconden.
Op 5 mei werd door Dangl (Oosten
rijk) een bedekking door (301) Bava
ria waargenomen met een duur van
3,20 seconden.
Op 6 mei werd door Baruffetti en
Bonatti (Italië) een bedekking door
(392) Wilhelmina waargenomen met
een duur van 7,47 resp. 6,27 secon
den.
Op 17 mei werd door Perello en Selva
(Spanje) een bedekking door (6862)
Virgiliomarcon waargenomen met
een duur van 2,12 seconden.
Op 13 juni zagen 11 waarnemers
vanuit Spanje en Frankrijk een be
dekking door (45) Eugenia met een
duur van 12,05 tot 20,68 seconden.
Zie figuur 2 voor de koorden.
 

Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen waar
nemen, dan kan men terecht op in
ternet op pagina ftp://ftp.ster.kuleu
ven.ac.be/dist/vvs/asteroids
Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 6
bedekkingen geselecteerd. Gudula
en Padua zorgen voor een grote kans
op een bedekking in NEDER
LAND.
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.
 

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Ma/di 26-08 01.33 38 167 5 Astraea 125 km 11.5 UK

Di/wo 03-09 04.14 44 116 346 Hermentaria 110 km 12.5 Frankrijk

Zo/ma 08-09 01.51 27 89 983 Gunila 77 km 15.9 Frankrijk

Di/wo 10-09 02.06 45 110 569 Misa 76 km 14.6 Noorwegen

Ma 15-09 23.42 39 154 799 Gudula 47 km 13.9 NEDERLAND

Wo/do 25-09 02.26 52 133 363 Padua 96 km 13.9 NEDERLAND

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Ma/di 26-08 HIP 4297 08.2 00h55m.0 00º47’ 3.4 18s

Di/wo 03-09 UCAC4-555-026567 10.3 06h22m.7 20º56’ 2.3 4s

Zo/ma 08-09 UCAC4-559-025398 09.3 06h16m.1 21º42’ 6.6 3s

Di/wo 10-09 HIP 22792 07.6 04h54m.2 24º00’ 6.9 4s

Ma 15-09 UCAC4-468-001546 10.6 01h07m.1 03º35’ 3.3 5s

Wo/do 25-09 UCAC4-558-012820 10.7 05h01m.0 21º28’ 3.2 11s

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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