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Redaktioneel
ESOP XXXIII in Praag ligt ook
alweer achter ons. Harrie Rutten
heeft onze club vertegenwoordigd
en neemt u mee op zijn reis. In
2015 wordt de 34ste ESOP gehou
den in Hannover. Een ideetje om
eens te bezoeken?
 
Boelie Boelens gaat in dit nummer
verder met het laatste deel van zijn
expedities naar rakende sterbe
dekkingen. Het begint dit keer bij
de rakende sterbedekking bij Eric
Limburg, welke overdag plaats
vond en vergezeld ging met een
barbecue! Er kwam ook een aap
op bezoek… En de sterbedekking?
Lees snel het verhaal van Boelie.
 
Het waarnemen van sterbedek
kingen door planetoïden is ook
niet altijd even makkelijk. Soms
gaat het om een hele zwakke ster,
een andere keer gaat het om een
planetoïde die helderder is dan de
ster. Henk de Groot legt uit hoe je
deze sterbedekkingen toch kunt
uitmeten.
 
Ik wens u veel leesplezier met deze
Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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ESOP XXXIII in Praag
Door Harrie Rutten
 
Toen ik in november 2013 de laatste hand legde aan het artikel over de XXXIIste ESOP in Barcelona jeukte het
mij aan alle kanten. Wat had ik al zin om naar de ESOP XXXIII in Praag te gaan. In Praag; daar was ik nog nooit
geweest, dus een uitdaging te meer. Bovendien had ik geen verplichtingen meer naar Océ en kon zo dus helemaal
vrij kiezen of ik wilde gaan of niet natuurlijk. Mijn vrouw hoefde ik niet te vragen, zij is daar heel gemakkelijk in.
Geen verplichtingen schrijf ik, maar wie had toen kunnen bevroeden dat ik het met mijn eigen onderneming die
in 1 december 2012 gestart was, zo druk zou hebben… 

Voorste rij:
Vaclav Priban (CZ), Alex Pratt (UK), Konrad Guhl (D), Sven Andersson (D), Martina Haupt (D), Wolfgang
Beisker (D), Harrie Rutten (NL), Hans Joachim Bode (D).
Tweede rij:
Oliver Kloes (D), Djunaï Baba Aissa (Al), Wolfgang Rothe (D), Karl Ludwig Bath (D), Lucie Maquet (F),
Carles Schnabel (ES), Tomas Janik (CZ)
Derde rij:
Andreas Tegtmeier (D), Eberhard Bredner (D), Bernd Gährken (D), Nicolai Wünsche (D), Peter Enskonatus (D),
Eléonore Saquet (F), Tim Haymes (UK), Leonard Entwisle (UK).
Bovenste rij:
Robert Herald (USA), Toni Santara-Ros (PL), Marek Zawilski (PL), Roman Kostenko (U), Martin Solc, Miec
zysław Borkowski (PL), Dietmar Bütner (D).

Dus nog voordat ik het artikel voor
Occultus helemaal had gesloten, wist
ik al dat ik een goedkope vlucht en
een hotel in de buurt van het plane
tarium geboekt wilde hebben. Vrij
dag ‘s morgens er naar toe en op
maandagavond laat weer terug. De
reden was eenvoudig, bij een vlucht
‘s middags naar Praag zou ik pas

vroeg in de avond aankomen en op
maandag morgen vroeg terug moest
ik wel heel vroeg uit de veren. Ik
wilde geen goedkope maatschappij
zoals Easy Jet, Rynair of Flybe. Van
die ben ik genezen sinds de ESOP in
York waar die gasten mijn vlucht
zomaar omboekten waardoor ik op
Stansted bijna een half etmaal over

staptijd moest accepteren.
Maar is er überhaupt een goedkope
keuze te maken vanaf Düsseldorf…
of Eindhoven? De keuze in Düssel
dorf was zeer beperkt, maar vol
doende en zodanig dat ik de gelegen
heid zou hebben om de stad Praag
ook te bekijken. Dus de goedkope
retourvlucht van Düsseldorf naar
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Praag geboekt voor slechts 89 Euro.
Die kon ik niet laten gaan. Dat is
goedkoper als een retourtje van
Venlo naar Groningen… En, het
was niet te vroeg vertrekken vanuit
Düsseldorf en ook niet te laat weer
terug in Düsseldorf. Het was zoda
nig dat ik met de trein vanuit Gel
dern kon gaan en terugkomen. Dan
heb je een regionaal ticket en is de rit
goedkoper dan het parkeren op het
vliegveld. En de maatschappij? Wel,
nu had ik de nationale trots van
Tsjechië: de Tsjechische luchtvaart
maatschappij Czech Air. Niet dat ik
de intentie had, maar je mocht maar
liefst 32 kg aan bagage zonder bijbe
taling meenemen… Ook op zoek
naar een hotel en vond er een op een
kwartiertje lopen naar het planetari
um direct aan het park waar ook het
planetarium in stond. Een ook, we
gens frequent booker, met een hele
leuke prijs. Drie overnachtingen met
ontbijt in een 4-sterrenplus hotel
voor slechts 189 Euro. Dat is slechts
63 Euro per nacht en ontbijt! Daar
krijg je bij van der Valk niet eens een
gewone kamer voor. Dat dus ge
boekt en zo was mijn ESOP XXXIII
al geboekt voordat er ook maar een
letter op het internet over was gepu
bliceerd… behalve dan op de site van
Otto Farago die er altijd als de kip
pen bij is.
Mijn vrouw gaat met zo’n uitstapje
nooit mee maar blijft liever thuis. Zij
houdt al helemaal niet van vliegen
wegens ernstige oorproblemen die
echt pijnlijk zijn en waar ze weken
last van kan hebben. Daarom zijn bij
ons autovakanties een must.
Door de vroege boekingen verdwij
nen ze uit je dagelijkse geheugen en
leidt het een bestaan in je onderbe
wustzijn. Ze worden weer tot leven
gewekt als de melding op Planoccult
verschijnt dat je je kunt aanmelden.
Aldus geschiedde. Begin april publi
ceerde Václav Pribán op Planoccult,
Graze en Moonoccult dat de in
schrijving voor de ESOP XXXIII
was geopend en de site operationeel
was. Een wat magere site, maar er
stond voldoende op en ik meldde me
direct aan. Ik meldde ook dat ik dit
jaar géén presentatie zou houden. De
drukte met mijn eigen bedrijf dat ik
sinds december 2012 run liet dat niet

toe. “En”, dacht ik, “waarom ‘ik’
altijd en niet eens een keer lekker
consumptief genieten van het werk
van anderen. Laat die ook maar eens
wat doen.”
De deelnemersbijdrage van € 75 voor
de ESOP en de € 35 voor het social
dinner werd overgemaakt en zo kon
de dag van vertrek komen zoals hij
maar zijn wilde, geen dwang, geen
tijdsdruk en wat je allemaal niet meer
hebt als je een presentatie gaat geven.
De dag van vertrek naderde en ein
delijk was het 29 augustus. ‘s Mor
gens, zoals gewoonlijk heb ik geen
wekker nodig, begon het avontuur
naar mijn 10e ESOP met de autorit
naar Geldern, een klein plaatsje 10
km over de grens om daar de trein
naar het vliegveld te nemen. Ik had
niet gedacht dat de dag zo triest zou
beginnen. De auto werd op de P&R
parkeerplaats helemaal vooraan
onder een straatlantaarn gepar
keerd, direct bij de opgang naar
perron 1. Voor de veiligheid geen
donker plekje, immers de auto zou
er zo’n vier dagen staan. Toen ik
mijn treinkaartje bij de automaat
kocht ving ik een zeer emotioneel
telefoongesprek bij een telefoonpaal
die er amper twee en een halve meter
vandaan staat. Een jonge vrouw, ik
schat een jaar of 25, smeekte haar
man haar kinderen aan haar terug te
geven. Op een gegeven moment
schold ze hem voor van alles en
nogwat uit. Woorden die ik hier niet
herhaal. Op een gegeven moment
schrok ik me wezenloos toen ze zei
dat ze amper nog kon slikken omdat
hij zojuist haar keel zo hard had
dichtgeknepen. “Als je mij de kinde
ren niet terug geeft vermoord ik je!”
Welke gruwelijke taferelen hebben
zich daar vanochtend en al veel
vaker daarvoor afgespeeld dat het
zover is gekomen en dat je tot zo’n
reactie komt? Toen ze hevig huilend
het telefoongesprek beëindigde door
de hoorn met geweld op de haak te
gooien dat hij er weer afstuiterde liep
ze weg. Ik sprak haar aan en gaf haar
de raad dat ze aangifte moest gaan
doen bij de politie en met haar kin
deren, als ze ze ergens kon opvangen,
naar een Mutterhaus zou moeten
gaan. “Voer niet uit waar je zonet je
partner mee dreigde, dan hebben de

kinderen geen vader meer en de
moeder zit in de gevangenis.”, zei ik
tegen haar. Ze keek me verbaasd aan
en bedankte me huilend en verdween
in de donkerte van de nog vroege
ochtend. Ik heb gedurende de reis
nog vaak aan haar gedacht. Hopelijk
gebeuren er geen ernstige dingen.
Triest! Intens triest.
Zonder overstappen bereikte ik de
Hauptbahnhof van Düsseldorf en
daar nam ik een regionale trein tot
aan het vliegveld. Al helemaal in de
mood van de komende ESOP ging
ik naar een restaurantje en nam een
ontbijt. Zal deze ESOP net zo’n
hoogtepunt worden zoals die in Pa
rijs in 2004 of in Leiden in 2006? Of
een tegenvaller zoals in… , nee ik
noem maar geen plaatsnamen. Dui
delijk is dat de verschillen groot zijn
van lunches met de hoogst culinaire
hapjes met champagne en wijn in
overvloed tot social dinners van
worstjes met zuurkool geserveerd
met bier of water… Ik was op alles
voorbereid. Maar grosso modo is het
altijd de moeite waard. Iedere orga
nisatie doet zijn best om er iets moois
van te maken en geeft daar duidelijk
zijn eigen invulling. Alleen, omdat je
er zelf één georganiseerd hebt, bekijk
je alles met andere ogen dan uitslui
tend als consumerend deelnemer.
Het werd steeds drukker op het
vliegveld, thuis had ik al ingecheckt,
en dus kon ik zo naar de security om
vervolgens naar de gate te gaan. En
ja, zoals altijd heb je altijd mensen
die verboden dingen in de handba
gage bij zich hebben. Een schone
blonde had een grote spuitbus met
deodorant in haar handtas. Tsja, en
dat mag natuurlijk niet! Ze vroeg aan
de securityman of hij geen uitzonde
ring voor haar wilde maken en dat
was natuurlijk niet het geval. “Maar
ik vind dat ik zo’n verschrikkelijke
lichaamsgeur heb”, smeekte het
meisje weer. Maar de securitymede
werker bleef star. “Je mag een heel
klein beetje meenemen.”, zei hij su
perdroog. Het gezicht van het meisje
klaarde op. “Spuit je nu nog maar
eens lekker vol en de rest gaat in de
afvalbak.”, vervolgde hij. Grandi
oos gevonden en het gezicht van het
meisje was meteen onweer.
Op naar gate B79. Maar helaas, ge
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durende de wachttijd hoorde ik dat
we naar een andere gate moesten en
er een vertraging was van minstens
één uur. De piloten van German
Wings staakten. German Wings is
een dochter van Lufthansa en alle
vluchten van German Wings vielen
uit. Wat had ik geluk, want ik weet
nog dat ik ook German Wings had
kunnen kiezen, maar dat ik dan te
laat voor de opening zou zijn. Het
duurde en duurde maar. Iedereen
deed maar wat, las een krantje,
speelde met zijn kinderen. Er was één
passagier die op zijn laptop werkte,
op zich niet bijzonder behalve dat hij
zijn buik als tafel gebruikte. De 200+
kilo man had zo’n omvangrijk bo
venlichaam dat er plek was voor zijn
laptop. Op een gegeven moment
kwam de Airbus 319 van Czech
Airlines aan de pier om aan te dok
ken. De passagiers verlieten het toe
stel en met een uur vertraging stap
ten we in de kist. Maar vertrekken;
ho maar. We moesten wachten op
een nieuw tijdslot. Men vliegt op
verschillende levels en tijdslots om
ongelukken te voorkomen. En ein
delijk kwam de kist in beweging. Op
onze route naar de startbaan werden
we nog ingehaald door een toestel
van Lufthansa. Dat had ik ook nog
nooit meegemaakt. Ik was een fre
quent flyer bij Océ en heb al vaak wat
bijzondere dingen meegemaakt,
maar dit toch nog niet. Toen we bijna
vooraan stonden, moesten we nog
drie toestellen ons voor laten gaan
en op een gegeven moment hobbel
den we de startbaan op, full throttle
en met een snelheid van ca. 285 km/
h werden we airborne. De vlucht was
heel rustig op één incident na. Een
luchtzak waar we een meter of wat
naar beneden vielen. Ik had mijn
drankje gelukkig op, mijn buurman
niet en daar ging het appelsap over
zijn hemd en broek. “De vakantie
begint goed”, kankerde hij, “eerst te
laat en nu dit!”. “Gaat u ook op
vakantie in Praag?”, was zijn vraag
aan mij. Ik ontkende maar zei dat ik
naar een sterrenkundig symposium
ging. Nee, zij vlogen niet zo vaak. Zij
konden zich niet meer dan eens in de
twee jaar een lang weekend met een
goedkope vlucht permitteren.” “Dat
is helemaal niet waar,”, snauwde zijn

vrouw naast hem , “wij gaan vier
keer per jaar een weekend weg. Dat
weet je toch!”. “O ja,”, was zijn re
actie, “dat was ik helemaal verge
ten…”
Het was bewolkt dus het enige dat
boeide was de strakblauwe lucht en
dat je af en toe een ander vliegtuig
zag. Pas zo’n 200 km voor Praag
kwamen gaten in de bewolking en
kon je wat van onze mierenhoop
zien. We landden op Václav Havel
Airport. De bedoeling was om
10h15, maar het was meer dan een
uur later. Het was wel een hele bij
zondere landing. Ik had nog nooit
zo’n zachte landing meegemaakt. De
overgang van vliegtoestel naar rol
toestel was geheel vloeiend verlopen
zonder ook maar één schokje. Toen
ik de slurf uit liep en heel dicht bij de
uitgang van het security gebied naar
buiten liep stond Carles Schnabel uit
Barcelona me op te wachten. Ik be
groette hem met de woorden: “We
zijn toch niet in Barcelona?” Hij kon
de grap wel waarderen. Hij had ge
zien dat het toestel uit Düsseldorf net
geland was. “Ach”, dacht hij, “daar
zitten Eberhard en/of Harrie mis
schien in.” Net zoals wij was zijn
toestel ook meer dan een uur te laat.
Samen gingen we op weg naar een
geldautomaat om Tsjechische Kro
nen te pinnen, als je in Praag in Eu
ro’s zou betalen trekken ze je een
poot uit en je krijgt Kronen terug.
Dat gaat zeker mis. Het minimum
bedrag dat je kon pinnen was 4000
Kronen, zo’n 160 euro. Die krijg ik
wel op dacht ik. Ik had gezien dat
een Airportshuttle naar Praag mo
gelijk was voor 10 euro. Ik pakte
echter, samen met Carles, de bus.
Dat was voor 40 Kronen of te wel
1,60 euro. We stapten bij het eind
station van deze buslijn (lijn 119) uit.
Carles ging met de metro verder naar
een andere hotel dan ik had, ik ver
volgende mijn weg met de tram. Een
kwartiertje later kwam ik bij het
4+sterrenhotel Art aan. Dicht bij het
park waar ook het planetarium zich
in bevond. Ofschoon het nog geen 2
uur was kon ik al op mijn kamer. Ik
rammelde van de honger, maar
omdat het hotel alleen ontbijt levert
en een avondbar had vroeg ik naar
een restaurantje in de buurt. Dat lag

op de route naar het planetarium,
dat was wel handig. Nou, dat was
niet veel soeps, dat restaurantje. De
wachttijd was heel lang. Maar goed,
als je honger hebt, sorry, als je trek
hebt smaakt alles. Het was wel prij
zig, niet à la Czech, een schnitzel met
pasta en twee glazen wijn voor om
gerekend 20 euro… dat zijn Hol
landse prijzen…
Ik moest door het park naar het
planetarium. Helaas ging er vanaf
een ingang geen enkele weg recht
streeks naar de gewenste locatie. Je
moest altijd een route zoeken. Com
plexiteit was dat het kaartje dat ik
had alleen de verharde en met auto
berijdbare (maar niet toegestane)
paden waren ingetekend en wat an
dere belangrijke paden. Andere,
smalle, verharde en onverharde en
gewoon eigen paadjes (gras was
weggesleten) stonden natuurlijk niet
op het kaartje. Daardoor raakte ik
de weg kwijt. Gelukkig zaten daar
halverwege een paar jongelui te klet
sen. Ik vroeg of ze Engels praten. Een
ontkennende reactie. Misschien
Duits? (Daar moet je in die landen
nooit mee beginnen met vragen an
ders denken ze dat je een Duitser
bent). Ook niet. Maar het woord
Planetarium is echter zo internatio
naal dat ze begrepen dat ik daar naar
toe moest. Omdat ze het me in het
Engels of Duits niet konden uitleg
gen maakten ze me met handen en
voeten duidelijk dat ze me zouden
brengen. Nou, dat was toch wel
netjes.
Om vier uur kwam ik aan in het
planetarium. Ik was de eerste ES
OP-ganger die zich aanmeldde. Even
later kwam Václav Pribán me ook
begroeten. De grote binnenruimte
van het planetarium was een grote
expositie over sterrenkunde en ruim
tevaart. Veel interactieve schermen,
niet alleen in het Tsjechisch maar
ook kon je aantippen dat je het in het
Engels wilde weten c.q. doen. Er
waren simulators waar je een ritje
kon maken op de maan (rustig glooi
end landschap) of een wilde rit op
Mars met grote stenen die in de weg
lagen, steile hellingen… geweldig
wat een ervaring. Dat ding mogen ze
zo in mijn huis op zolder neer zet
ten… Heel bijzonder was het ten
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toonstellen van hun eerste (oude)
planetarium (de projector) uit 1958.
Deze was deels opengewerkt zodat
je kon zien hoe zo’n projectiebol er
van binnen uitziet. Het is niet veel
meer dan een flinke lamp en per
objectief een grote condenser die het
licht bundelt naar het projectieob
jectief. Het projectieobjectief beeld
het gaatjesmasker met de sterren, dat
tussen de condenser en het objectief
staat, weer af aan de binnenzijde van
de koepel, hier natuurlijk niet aan
wezig. Je kon hem zelfs zelf laten
bewegen, zij het beperkt. Alles bij
elkaar in één woord: super!
Voor en na druppelden de bezoekers
van de ESOP binnen. Elke keer was
er een hartelijk welkom. Alsof het
een familiebijeenkomst is, tja… en
eigenlijk is het dat ook. Er is altijd
een hele grote kern, vooral uit Duits
land, die altijd de ESOP bezoekt. Er
zijn gezichten bij die heb ik nog op
elke ESOP die ik bezocht heb gezien
en vele op bijna alle. Dit was mijn
10e in 11 jaar. Helemaal verrast was
ik toen ik Karl Ludwig Bath zag. Ik
had hem niet op de deelnemerslijst
zien staan. Karl Ludwig is een Duit
se Oberstudienrat. Dat wil zeggen
dat hij een leraar (in wiskunde) aan
een gymnasium is en een titel heeft.
Die gebruikt hij overigens nooit of
schoon hij 77 is, is hij heel modern!
Karl Ludwig ken ik al van ver voor
mijn ESOPs: sinds 1986. Hij deed
ook aan optiek rekenen, is de uitvin
der van de Bath interferometer die
vooral gebruikt wordt door tele
scoopbouwers en kleine optiekfir
ma’s die zich geen grote Zygo of
Wyco kunnen permitteren. Het bij
zondere is dat je het eenvoudig ap
paraatje zo voor je parabool kunt
zetten en een interferogram kunt
maken. Karl Ludwig was de eerste
die mijn optieksoftware wereldwijd
gezien gebruikte voor het ontwerpen
en doorrekenen van optica. Nog
voordat het officieel op de markt
was! Karl Ludwig had ik al eerder op
een ESOP ontmoet, op mijn eerste in
2004 in Parijs. Daarna heb ik hem
nog een aantal malen bezocht in
Emmendingen bij Freiburg als we in
de Elzas met vakantie waren of dat
hij naar ons vakantieadres kwam.
Heel hartelijk, heel warm! Hij gaat

Planetarium wel en niet door de knieën

ook een lezing geven, daarover later
meer.
Er waren natuurlijk ook gezichten
bij die ik nog nooit gezien had of ik
mij niet meer herinnerde. Zo stelde
onze Eberhard mij Dietmar Büttner
voor. Hij is net zo’n fanantieke be
dekkingswaarnemer uit Chemnitz
die ook half Duitsland doorreist om
bedekkingen waar te nemen. Zijn
laatste ESOP bleek ook die van Pa
rijs te zijn. Dus we hadden elkaar
toch wel eens gezien ;-). Ik was voor
Océ voor zaken vaak in Chemnitz
geweest naar het KVB-instituut van

de universiteit aldaar. Daarbij ging
het op precisieframes van koolstof
composieten. Toen ik zei dat mijn
relatie aldaar ook aan sterrenkunde
deed wist hij meteen wie het was en
beschreef het uiterlijk van deze man
precies zoals hij is en daar waar
nodig vulden we het samen lachend
aan. Een rockerachtige figuur, leren
pak met nikkelen knopen en aan zijn
voeten cowboyachtige puntlaarzen,
lang krullend haar tot over de schou
ders, bebaard en oorbellen in en een
bijna onverstaanbaar Saksische
praat. Niet voor te stellen dat hij de
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leider is van een instituut aan de
universiteit. Maar ja, je mag mensen
nooit beoordelen op hun uiterlijk,
dat heb ik ook ooit tegen mijn direc
teur gezegd dat ik dat bij hem ook
niet deed toen we een merkwaardig
ogende sollicitant in de nabespre
king evalueerden.
Op de minuut precies riep Václav ons
op om naar de grote planetarium
zaal te gaan. Midden in de koepel
prijkt zoals gewoonlijk in een plane
tarium de grote projector. Een over
dimensionale hondebot: een steel
met de projectoren voor de planeten
en de maan en aan weerszijden de
grote projectiebollen voor de ster
renhemel en daarboven op de kleine
bolletjes om de sterrenbeelden te
projecteren. Helemaal mechanisch.
De eigentijdse planetaria doen te
genwoordig digitaal projecteren. Je
kunt dan allerlei effecten bereiken,
bijv. ‘echte’ ruimte reizen, die met
zo’n wonder der fijnmechanische
techniek niet mogelijk zijn. Maar…
dan staat zo’n mechanische projec
tor natuurlijk wel in de weg want de
zes (!) projectoren die nodig zijn om
de hele hemel te projecteren staan
aan de rand van de koepel opgesteld.
Veelal zakt dan de mechanische va
riant naar beneden naar de kelder
verdieping. Maar bij deze ging dat
niet en daardoor is het mogelijk ge
maakt dat dit apparaat door de
knieën kan. Uniek in de wereld!
We kregen een geweldige voorstel
ling te zien, te veel en te lang om in
detail te vertellen, maar één wil ik er
toch even aanhalen. Je ziet natuur
lijk een prachtige horizon, maar je
kon ook een prachtige stadse hori
zon laten zien, een plein in Praag. De
aardrotatie laat natuurlijk de sterren
ondergaan en waarachtig ze verdwij
nen achter een huis of worden even
bedekt door een schoorsteen. Ze
verdwijnen instantaan op de rand
van zo’n object dat in de weg staat
en komen evenzo snel weer terug.
Net echt en niet zoals bij de optische
projectoren waar de sterren gewoon
door de daken van de huizen heen
kunnen schijnen. Na de meer dan een
uur durende presentatie, die overi
gens veel korter leek puur door de
veelvoud van mogelijkheden en de
vele nieuwe dingen die ik zag, gingen

we weer naar buiten waar intussen
de catering ijverig was geweest. Er
was voor iedereen een coupe mous
serende wijn (was het wel wijn?) en
verder geen alcoholische drankjes,
maar fris en koffie (geen thee!) en
schalen vol met stokbrood besmeerd
met de lokale lekkernijen. Die waren
zo groot en zo vol beladen dat het
onmogelijk was ze met één hand te
verwerken! En op de vele staantafels
nootjes die ook gretig aftrek vonden.
Ook na de voorstelling kwamen nog
deelnemers binnen druppelen.
Om 21 uur ging de tent dicht. Wel
jammer want enkele echte laatko
mers waren amper een kwartier bin
nen. Maar kennelijk moest Václav
zich strikt aan de regels van zijn
werkgever houden. Ieder ging zijns
weegs. Ik terug naar het hotel, voor
mij was de dag heel vroeg begonnen
en wilde toch wel uitgerust de dag
erna aan de slag.
Na een goede nachtrust en een goed
ontbijt wandelde ik door het park
naar het planetarium. Gelukkig kon
ik nu de weg zelf vinden. Een paadje
dat op de tekening aangegeven stond
als een groot pad had ik daags ervoor
helemaal niet gezien. Het was maar
een heel smal afstapje naar een veel
dieper gelegen groter pad. Vanaf het
hotel een kwartiertje lopen was ik zo
in het planetarium en werd daar
begroet door een schone Tsjechi
sche. Ze sprak redelijk goed Engels
en met haar ca. 20 jaar, werkte zij
toch al enkele jaren bij het planeta
rium. Ook de garderobe was bezet
door een jonge knul van ongeveer
dezelfde leeftijd, zijn Engels was
duidelijk minder. Als pratende
kwam ik erachter dat het planetari
um het hele weekend gesloten is voor
publiek, puur vanwege de ESOP!
Achteraf hoorde ik van Václav dat
het ook alleen maar dat weekend was
omdat er dan nieuwe apparatuur
geïnstalleerd werd. Het planetarium
trekt jaarlijks meer dan 100.000 be
zoekers. Vooral scholen en zelfs
kleuterklassen waar ze speciale
voorstellingen en ‘doe’-manifesta
ties voor hebben. Geweldig, kunnen
wij in ons land nog wat van leren!
Eberhard Riedel was intussen ook
aangekomen, dit keer niet als piloot
van een groot passagiersvliegtuig

(hij heeft privé dat brevet!) maar
gewoon met de auto. Zeer waar
schijnlijk daarbij als ‘tiefflieger’
want hij had het er over dat je op de
Duitse snelwegen niet meer zo vaak
250 km/h kunt rijden…
Om 8h55 luidde voor de eerste maal
het belletje van gehoorzaamheid dat
Václav Pribán liet horen en riep ons
op naar de planetariumzaal te gaan.
Het deed me direct denken aan de
directeur van de middelbare school
waar ik op gezeten heb. Dan moest
je je opstellen in volgorde van de klas
voor de ingang. Hij belde dan een
tweede keer en dan mocht je je niet
meer bewegen, laat staan iets praten.
Deed je dat toch dan werd je naar
voren geroepen en kreeg je straf. De
eerste keer 100 kwadraatjes, de
tweede keer 200 en de derde keer in
één week 100 derdemachtjes…
Na een kort welkom door de presi
dent van de IOTA-ES, Hans Joa
chim Bode, begon de eerste presen
tatie. Die was van Marek Zawilski
uit Polen. Verleden jaar opende hij
de sprekersrij met een In Memoriam
aan onze grote vriend Pawel Mak
sym. Het afgelopen jaar heeft de
Poolse vereniging van waarnemers
van sterbedekkingen afscheid moe
ten nemen van Roman Fangor, na
Pawel de tweede man in Polen. Hij
was in 1979 medeoprichter van de
organisatie aldaar en was naast een
actief waarnemer ook een bouwer
van telescopen, nauwkeurige klok
ken, etc. Hij had deelgenomen aan
vijf ESOPS, 1984, 1986, 1994, 2000
en 2009. Hij is slechts 67 jaar oud
geworden.
Daarna volgde een exposé van de
activiteiten van het Pierre Auger
Observatorium door Marina Boha
cova (CZ) waar het hoofdzakelijk
ging om de nieuwe ontdekkingen in
de wetenschap. Vervolgens kwam
een mastruberend verhaal met héél
veel formule werk en waar niemand
ook maar iets van begreep over het
nieuwe referentiesysteem aan de
hemel en de aardrotatie door Cyril
Ron (CZ). Karl Ludwig Bath, de
gymnasiale wiskunde leraar, die
naast me zat schudde met zijn hoofd.
Toen ik tegen hem zei dat ik van
mening was dat de formules, en met
name de reeksen, veel te onnauwkeu

8



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

rig waren beaamde hij dit. “Das ist
ein Schmarn.”, zei hij en dat betekent
“Dat is allemaal onzin”. Maar Cyril
kikte kennelijk op al dat moeilijke
formule werk. Gelukkig waren dit de
enige twee presentaties die niets met
ons werk te maken hebben. Net zoals
verleden jaar in Barcelona schijnt het
de gewoonte te worden om eerst twee
sprekers te hebben uit eigen land die
een ingewikkeld verhaal mogen ver
tellen.
Na de eerste coffee break was het de
beurt aan de jonge Française Lucie
Maquet. Zij gaf een hele goede pre
sentatie van het Chariklo systeem.
Lucie is promovenda sterrenkunde
aan l’Observatoire Paris (alwaar de
ESOP XXIII in 2004) met als vakge
bied kometen en kleine planeten.
Chariklo is de eerste planetoïde
waarbij een ring is waargenomen.
Niet visueel of met een ruimtesonde,
nee met ons vakgebied een sterbe
dekking! Het mooie van deze ont
dekking op 3 juni 2013 is dat de
ontdekking niet alleen door profes
sionals gedaan is maar ook door een
groot aantal amateurwaarnemers
die er een verre reis voor over had
den. Lucie gaf een bijzonder mooie
exposé van haar waarnemingen en
reducties. Ze gaf heel duidelijk aan
onder welke voorwaarden deze
dwergplaneet een ring kan hebben:
hij moet een goede bolvorm hebben,
anders zou de eigen zwaartekracht te
veel verstoren en geen zware objec
ten zoals Jupiter, die ook verstoren.
Bovendien werkt mee dat hij een
baan om de zon beschrijft die 4:3
resoneert met de baan van Uranus.
Het ringstelsel is zo klein dat het
ruimschoots in de scheiding van
Cassini van de ringen van Saturnus
past. Chariklo heeft een diameter
van ca. 232 km, het ringstelsel (twee
ringen) is ca. 900 km in diameter. De
ene ring is ca. 2 km breed, de andere
ca. 5 km. met een tussenruimte van
ca. 5 km. Ze bestaan voornamelijk
uit silicaten (restanten van de vor
ming?), ijs en tholines (eenvoudige
organische verbindingen). Met de
kennis van de ring kon ook de foto
metrische waarnemingen verklaard
worden waarom het systeem een
cyclus heeft in de absolute helder
heid van ca. 0,6 magnituden van ca.

Lucie Maquet

30 jaar. Net als bij Saturnus kijk je
periodiek op de ring of tegen de zij
kant. Over het ontstaan van de rin
gen zijn de meningen nog verdeeld,
botsingen, restanten van de vor
ming, surface jets zoals bij kometen,
ze weten het nog niet.
De ochtend zat er al op en we gingen
naar een naburig restaurantje voor
de lunch. Dat was een warme maal
tijd met een heerlijk soep en als
hoofdgang een flinke kippenpoot
met aardappeltjes en groente. Daar
na liepen we weer door het park en
langs een soort kermis terug naar het

Chariklo, de planetoïde met ringen

planetarium voor de obligatorische
groepsfoto.
Daarna hield Josef Dureck een pre
sentatie over hoe de waarnemingen
van sterbedekkingen kunnen bijdra
gen aan het verbeteren van de mo
delvorming van kleine planeten aan
de hand van fotometrische waarne
mingen. Tot nu worden bijna uitslui
tend convexe vormen gebruikt bij de
modelvorming. Reden daarvoor is,
naast de eenvoud van het model, de
absentie van dalen die schaduwen
kunnen geven. De fotometrische
waarnemingen die gedaan worden
om de vorm te bepalen zijn veelal
rond de oppositie en dan kijken wij
met de zon mee en zodoende zien we
weinig of geen schaduwen, vergelijk
baar met onze waarnemingen van
een volle maan. Bij de uitwerkingen
is het soms verrassend te zien hoe de
match is tussen de modellering en de
waarneming van een sterbedekking.
Vooral als deze door zo velen wordt
waargenomen zoals bij Antiope
(dubbele KP) en Hertha.
Het volgende praatje was van Toni
Santana-Ros van het astronomisch
instituut van de universiteit van Po
znan in Polen. Zijn presentatie was
al een stap verder dan de voorgaan
de. Hij houdt zich bezig met de mo
delling van kleine planeten met niet
alleen convexe vormen maar ook
non-convexe. Dit kunnen bergtop
pen zijn maar ook concave vormen
lees dalen. Een van de problemen, als
je niet-convexe vormen invoert in je
model, is dat er opeens veel meer
oplossingen zijn. Dit kunnen niet
alleen bergtoppen zijn of dalen,
maar het kunnen ook zeer dicht bij
elkaar staande of zelfs elkaar raken
de binaire systemen zijn. In deze
gevallen zijn de (meervoudige) waar
nemingen van sterbedekkingen door
asteroïden zo belangrijk om waar te
nemen. Om de correctheid van de
modelvorming te verifiëren worden
pas achteraf resultaten van sterbe
dekkingen erover heen gelegd. De
reden is natuurlijk duidelijk. Je pro
beert aan de hand van fotometrische
waarnemingen je model zo goed te
krijgen dat er die geometrie uitkomt
zoals hij in werkelijkheid zou kun
nen zijn. Je laten sturen door een
sterbedekking maakt het model al
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Model Antiope
Waarneming Antiope

leen maar onvollediger immers, niet
van alle kleine planeten zijn voldoen
de nauwkeurige sterbedekkingen
bekend dat ze een model dekkend
kunnen bevestigen!
De volgende spreker was de bekende
Duitse amateur Bernd Gährken uit
München. Hij is verbonden aan de
Bayrische Volkssternwarte in het
centrum van München alwaar ze de
beschikking hebben over een 80 cm
telescoop van Philip Keller. Buiten
de lezingen om vroeg ik aan hem of
zich zo’n groot instrument wel loont.
“Nou en of!” was zijn reactie want
zij nemen veelal spectraal selectief
waar met brede of smalle filters. Als
je een breed filter hebt en je hebt een
verlies van 40%, dan heb je nog altijd
het zelfde als een instrument van 60
cm. Daar was geen speld tussen te
krijgen. Zijn verhaal ging over een
sterbedekking door Metis. De men
sen aan deze volkssterrenwacht zijn
erg actief bij het photometreren van
kleine planeten. Omdat deze metin
gen altijd in een breedbandig filter
gebeuren, is de heldere hemel van
München geen bezwaar. Waar
Bernd op uit is, is de modelvorming
(hij laat bijvoorbeeld met een 3D-
printer modellen maken) om uit te
zoeken waar de modelvorming niet
correleert met de lichtcurve. Hij liet
een aantal mooie uitwerkingen van
zijn waarnemingen zien met de
match van meervoudig waargeno
men sterbedekkingen door de betref
fende kleine planeet.
Er was weer een koffiepauze met
weer een overstelpende hoeveelheid
eten. En vreemd genoeg wordt er
ook altijd wat van de schalen geno
men. Ditmaal lag er ook gebak op
tafel en dát vond gretig aftrek…
De volgende lezing wordt gehouden
door Dietmar Büttner. Zijn lezing
gaat over de lunar limb vroeger en
nu. De lunar limb is vooral van be
lang bij rakende sterbedekkingen.
Vroeger had je de Watts kaarten, de
ACLPPP en Moonlimb. Met Kagu
ya zijn er veel betere data. Maar toch
zijn er nog gebieden die niet zo
nauwkeurig zijn. Zij worden eventu
eel aangevuld met de LRO (Lunar
Reconnaissance Orbiter). Dietmar
gebruikt nu de volledige data, dat
zijn in totaal ruim 10 miljoen data

points en LRO zijn er nog veel meer.
De uitdaging volgens Dietmar moet
niet meer zijn om zoveel mogelijk
contacten te vinden, maar juist bij
een rakende bedekking onbekende
gebieden doorzoeken. Dit wordt
later ook nog eens bevestigd in de
lezing van Eberhard Riedel. Bij de
rakende van 4 mei j.l. die zich bij ons
helaas achter de wolken afspeelde,
had ik posten uitgezet om een groot
profiel te kunnen waarnemen terwijl
Dietmar in samenwerking met Eber
hard Riedel juist ging voor een vlak

stuk in het profiel om daar te kijken
of er nog bergtopjes zijn die Kaguya
gemist heeft. Als dat zo is heb je kans
op heel veel contacten, zijn het er
weinig of geen, dan slechts enkele of
zelfs maar twee. De reden hiervan is,
zo neem ik aan, dat deze waarnemin
gen van wetenschappelijk groter
belang zijn en zij daardoor de kosten
kunnen verrekenen met hun
belastingaangifte!
Vervolgens betrad onze Eberhard
(Bredner) het spreekgestoelte en
hield een vlammende presentatie
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over zijn grazing reizen of bedekkin
gen door kleine planeten. Hij liet een
kaartje zien waar hij in Europa heeft
waargenomen en dan zie je dat hij er
heel wat kilometers voor over heeft
gehad. De Bretagne, de Elzas, Italië,
Denemarken, USA, etc. Hij maakte
een vergelijking met zijn waarnemin
gen met LOW van Eric Limburg en
GRAZPREP van Eberhard Riedel.
Het is jammer dat LOW niet meer
actueel is en niet draait op de nieu
were versies van Windows. Grootste
probleem is, als het al draait, de in
stabiliteit. Jammer dat die parel van
Eric zoveel aan glans verloren heeft!
Eric had begin dit jaar aangekon
digd LOW weer op te pakken, maar
zakelijk heeft hij het weer zo druk
gekregen dat hij het weer heeft moe
ten uitstellen. Jammer, als het maar
een keer komt!
In opvolging van de voordracht van
Eberhard beklom de andere Eber
hard het spreekgestoelte en gaf een
demo van zijn GRAZPREP met de
nieuwste gegevens van Kaguya en de
UCAC 4 catalogus. Het uiterst ge
bruikersvriendelijke programma (te
downloaden van de IOTA-ES site)
is werkelijk super. Je kunt bijna op
de meter nauwkeurige je beste posi
tie uitzoeken en ziet direct het ver
wachte resultaat.
Daarna vertelde Alex Pratt over zijn
bijzondere waarneming van de ra
kende sterbedekking aan de maan
van SAO 93967 op 7 maart van dit
jaar. Zowel met de Kaguya data als
met alle andere maanranden konden
de waarnemingen niet tot een over
eenstemming worden gebracht. Het
betreft hier een dubbelster van twee
componenten met bijna dezelfde
helderheid. Wat is er mis als de
voorspelling en de waarneming niet
op elkaar kunnen worden gelegd.
Kloppen de helderheden wel? Is de
positiehoek wel goed? Is de afstand
tussen de twee componenten wel
goed. Een heel gepuzzel. Alex kwam
er niet uit en heeft zijn video naar
Mitsuru Soma gestuurd die hem
helemaal uitgewerkt heeft. Zijn
voorlopige conclusie is dat de posi
tiehoek 319 graden +/- 24 graden is
en de onderlinge afstand 0,069 boog
seconden +/- 0,020 boogseconden.
En weer was er een coffee break en

weer lag de tafel vol gebak en beleg
de stokbroodjes. Het was al na vijven
en om acht uur is het social dinner
dus iedereen hield zich gedeisd en
wilde genoeg ruimte overhouden
voor het eten. Maar wel weer vol
doende contact mogelijkheden. Zo
kroop onze Eberhard in één van de
simulators. Een genot om naar te
kijken en een lol dat hij had… Zo
rond kijkend was volgens mij Eber
hard de nestor van de bijeenkomst,
hij of Karl Ludwig Bath!

De Benjamin en de Nestor van de ESOP in Praag

Na de laatste coffee break van deze
dag is er nog een workshop van
Tangra door Sven Anderson en een
van GRAZPREP door Eberhard
Riedel. Het was heel interessant,
vooral Tangra, het video analyse
programma van Hristo Pavlov. Het
voert te ver hier een explicatie te
geven, net zoals voor GRAZPREP
dus laten we het maar bij de melding.
Het was allemaal ver uitgelopen tot
bijna 7 uur i.p.v. 18h20. De bus die
ons naar het centrum van Praag rijdt
voor het social dinner komt om
kwart over zeven dus terug gaan
naar het hotel had geen zin. Dus
zaten velen gezellig op een bankje te
wachten. Op een gegeven moment
kwam geen reisbus maar een stad
bus, een harmonica bus van het lo
kale openbare vervoer. We dachten
even tevens een site seeing te krijgen,
net zoals in Barcelona. Maar dat was
verkeerd gedacht. We kregen nu pas
te horen in welk restaurant dat we

gingen eten en daar gingen we recht
streeks naar toe. Worden we weer
met de bus teruggebracht naar het
hotel of hier het planetarium was de
vraag die meteen gesteld werd. Niets
bleek minder waar. We hadden alle
maal een plattegrond van de stad
gekregen en de gestileerde platte
grond van tram en metro. We
moesten de weg dus zelf aanvaarden.
De verontwaardiging was groot.
Wie laat je nu zo in de steek in een
stad waar de meesten nog nooit ge

weest zijn en waar je ‘s avonds de weg
terug moet vinden. Als je dat van te
voren geweten had en de locatie van
het social dinner had je de terugreis
voor kunnen bereiden, maar nu.
Schande!
Het social dinner was wel aardig.
Niet culinair maar vooral gezellig.
De tijd ging vliegensvlug en door de
gezelligheid viel niet op dat je tussen
de gangen lang moest wachten op je
eten. Toen het dessert achter de kie
zen verdwenen was, werd het tijd om
je nest op te zoeken het was al half
twaalf en hopelijk is er nog voldoen
de openbaar vervoer (dat we
moesten uitzoeken) om nog in je
hotel te komen. Anderen bestelden
een taxi. We gingen met een groepje
op stap: Wolfgang en Gisela Rothe,
Oliver Kloes en… we hadden geluk:
Václav Pribán moest ook deze metro
hebben. Hij adviseerde bij een halte
uit te stappen, maar op de platte
grond zag ik dat één halte eerder veel
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dichter bij een tramlijn aansloot die
in de richting van mijn hotel ging.
Maar welke kant moet je op als er
geen dienstregeling bij de haltes
staan? Ik vroeg een meisje dat op de
muziek in het Ipad zat mee te swin
gen. Zij wist het ook niet, zij was op
vakantie in Praag, maar omdat zij de
stad uit moest en ik de stad in leek
het duidelijk te zijn dat ik de andere
kant op moest. Ik zag op de platte
grond dat alle lijnen vanuit dit me
trostation langs het Stadion gingen.
Dat lag direct naast het hotel. Met
de kaart in de hand en uit het raam
kijkend moest ik herkennen of ik bij
de juiste halte was want het display
van de oude tram (wat een verschil
met die van overdag!) deed het niet.
Het viel niet mee, ik kwam vanuit de
andere kant dan toen ik van het
vliegveld naar het hotel ging. De
halte zelf was dus mijn herkennings
punt. Gelukkig stopt de tram bij elke
halte en kun je je even oriënteren. Ik
moest bij Sparti uit de tram. Toen ik
de halte herkende en mijn vinger in
de richting van het knopje ging om
de deur te openen ging hij 5 mm
voordat ik de knop bereikte uit en
ging de deur niet meer open. De tram
trok op en reed door naar de volgen
de halte. Dan daar maar uitstappen,
wat wil je anders. Ik baalde flink, ik
wist niet hoever de volgende halte
was en nu moest ik natuurlijk terug
lopen. Maar ik had geluk. Deze halte
bleek dichter bij het hotel te liggen
dan de andere. Maar dat kwam
doordat de haltes niet recht tegen
over elkaar liggen en als je van het
vliegveld komt die halte met dezelfde
naam wel dichter bij het hotel ligt
maar verder dan deze richting. Al
met al was ik kwart over twaalven in
mijn hotel. Daar was ik nog een
vroege mee. Ik hoorde daags erna
dat één van de deelnemers behoorlijk
had zitten dwalen en pas na tweeën
in zijn hotel was! Hij was dan ook
niet om 9 uur present, maar pas tegen
elven!
Zondag was het weer vroeg begin
nen, nee last heb ik daar niet van en
was zoals gewoonlijk weer voor de
wekker wakker. Ik opende de gordij
nen en keek tegen één groot grijs vlak
aan. Het was mistig in het kwadraat.
De bomen in het park aan de over

kant van de straat en vier verdiepin
gen lager waren niet te zien! “Oei,”,
dacht ik, “hoe kan ik nu het plane
tarium tussen de bomen door zien en
me oriënteren”. Dus direct na het
ontbijt op stap naar het planetarium.
Gelukkig klaarde het heel snel op in
de tijd dat ik aan de wandel was en
vond toch snel het planetarium. Ik
was een kwartiertje te vroeg en het
planetarium was nog dicht. Dus
wachten op het bankje in het park.
De Pragenaren zijn kennelijk jog
ging minnend want de een na de
ander kwam voorbij, jong en oud.
De jongste schat ik op een jaar of
twaalf de oudste was ver in de zeven
tig. Weer anderen op een city bike…
in de tien minuten dat ik daar zat
kwamen er minstens een stuk of 40
voorbij. Onderwijl was Oliver Kloes
mij gezelschap komen houden. Deze
cameraman van de Hessische TV
(free lancer) heeft vaker documen
taires gefilmd voor deze zender maar
ook voor andere en zelfs meerdere
voor Arte. Zijn vrouw is de program
mamaakster Dr. Diane Seiler die een
aantal prachtige documentaires
samen met Oliver heeft geprodu
ceerd voor Arte. Ik heb ze allemaal
gezien, in één woord: schitterend.
Jammer, dat zij niet gaat over de
bezetting van de teams…
De tweede dag van de ESOP werd
weer ingeklonken met het belletje
van Václav Pribán. De zondag
begon met een lezing van Marek
Zawilski over zijn favoriete onder
werp: historische eclipsen in het land
waar de ESOP wordt gehouden. De
oudste totale zonsverduistering die
hij in de literatuur had gevonden was

Marek Zawilski (helemaal rechts)

die van 8 november 1128. Nog geen
vijf jaar later, op 2 augustus 1133,
was er weer een. Deze ging ook over
Nederland en was totaal in grote
delen van ons land, ook in mijn
woonplaats en de centrale lijn liep
ongeveer over Amsterdam. Weer
enkele jaren later, op 5 oktober 1141
was er weer een en ook die liep over
Nederland en ook die was in mijn
woonplaats en ook daar liep de cen
trale lijn ongeveer over Amsterdam.
Wat hebben de mensen in die tijd
toch mazzel gehad, drie totale zons
verduisteringen in 13 jaar! Na enke
le andere zonsverduisteringen (!) was
het op 17 juni 1433 weer raak en was
het weer zo eentje als in 1133. Het
leuke van het werk van Marek is dat
hij ook plaatjes van oude documen
ten laat zien, zoals de gedeeltelijke
eclipsen (1599 en 1600) die door
Tycho Brahe en Johannes Kepler (in
1601) werden gezien. Dat was nog
voor de uitvinding van de telescoop,
maar toch wisten ze waarnemingen
te doen met een camera obscura.
Toch vreemd dat ze toen geen zon
nevlekken hebben ontdekt. Marek
vertelde tevens nog over de relatie
van Kepler met zijn baas Tycho
Brahe. Kepler had berekend hoe het
zonnestelsel eruit moest zien maar
Brahe hield vast aan zijn systeem en
was het helemaal niet eens met de
berekeningen van Kepler. Kepler
had het uiteindelijk toch bij het
rechte eind, maar dat heeft Brahe
nooit meegemaakt. Overigens zag
Brahe Kepler als zijn rekenhulpje…
en was het onderling een slechte re
latie.
De volgende lezing was bedoeld
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door Martin Sonic met hetzelfde
onderwerp als Marek, maar Václav
Pribán had vanochtend een tele
foontje gekregen dat hij ziek was.
Wel jammer. Marek had zijn verhaal
afgestemd met Martin. Marek tot de
18e eeuw en Martin vanaf die tijd.
Dus werd de lezing van Oliver Kloes
over een aantal aankomende high
lights van bedekkingen door kleine
planeten naar voren getrokken.
Naast een aantal leuke voorspellin
gen gaf hij een uitgebreid exposé over
de aankomende bedekking door
Kleopatra op 12 maart 2015. Dan
bedekt deze een ster van magnitude
8.1. Maar dat is niet het enige bijzon
dere. Kleopatra heeft twee maantjes
en dat maakt het spannend. Voor
Nederland is het wel heel gunstig
want de centrale lijn loopt over
Maastricht (huidige voorspelling) en
het één sigma gebied bedekt bijna
heel Nederland met uitzondering
van het uiterste noordoosten. Ook
heel België zit in het één sigma gebied
dat overigens heel klein is, slechts een
kilometer of 20. Dus: hopelijk is het
weer op 12 maart 2015 O.K.
De eerste coffee break was weer een
feit. Aan het begin van deze ESOP
ergerde mij het grote aantal coffee
breaks, maar nu vond ik het toch wel
heel prettig. Je hebt tijd om met heel
veel verschillende deelnemers te
kletsen en daar is de ESOP toch ook
voor. En ja hoor, weer die tafel vol
met gebak en belegd stokbrood.
Omkomen van de honger zouden we
zeker niet.
Na de break kwam de presentatie
van Eléonore Saquet van het Obser
vatoire de Paris van het Institut de
Mécanique Céleste et de Calculs des
Ephémérides. Deze zeer mooie jonge
dame was een collega van Lucie die
daags ervoor een presentatie gege
ven had. Haar presentatie gaat over
de onderlinge bedekkingen van de
helderste manen van Jupiter. Onder
linge bedekkingen van satellieten
komen bij Jupiter elke 6 jaar voor,
bij Saturnus elke 15 jaar en bij Ura
nus elke 42 jaar. Die van Uranus
hebben we pas gehad en de volgende
zal ik zeker niet mee maken, tenzij ik
net zo oud wordt als Johannes Hees
ters die met 108 in het gras gebeten
heeft. De meeste verschijnselen (van

Planetoïde Cleopatra

De jongste deelneemster: Eleonore
Saquet

twee maantjes) duren 5 tot 10 minu
ten. Maar soms speelt de natuur het
spel mee en lopen twee bewegingen
bijna synchroon en dan kan het soms
heel lang duren, bijvoorbeeld op 12
december van dit jaar bedekt Europa
Io en dat duurt maar liefst 187 mi
nuten of te wel bijna 3 uur! Eléonore
is bezig met haar proefschrift op dit
onderwerp (ongelofelijk dat daar
nog een proefschrift over geschreven
kan worden!) en roept de waarne
mers op waarnemingen in te sturen.

Zij is geïnteresseerd in de volledige
videofilmpjes, die, als je je aange
meld hebt, kunt uploaden op de site
van l’Observatoire de Paris. Dat
kunnen er heel wat zijn want van
oktober tot en met augustus volgend
jaar zijn er maar liefst 530 events!
Uiteraard is een deel niet te zien
omdat ze zich onder de horizon af
spelen of dat ze te dicht bij de zon
plaatsvinden en dan is het Neder
landse klimaat niet zo best en de
ligging al helemaal niet. Indien mo

gelijk vraagt ze om waarnemingen in
het infra rood met een golflengte van
890 nm. Bij die golflengte wordt de
CH4 lijn geabsorbeerd en zijn nauw
keurigere metingen mogelijk. Alle
gegevens en nog veel meer informa
tie is te vinden op www.imcce.fr/
hosted_sites/saimirror/nsszph515he.
htm.
Vervolgens is Wolfgang Beisker aan
het woord en verruilt de rol van ses
sion voorzitter tot session spreker.
Hij behandelt belangrijke bedekkin
gen in de komende tijd. Daarbij gaat
het vooral om Crantor (2x) en Chi
ron, maar ook Pluto en de TNOs
zoals Haumeo, Ixion, Quaoar. Ge
lukkig zijn bijna alle bedekkingen op
het zuidelijk halfrond. Maar dat niet
alleen, Wolfgang schijnt af en toe te
vergeten dat we amateurwaarne
mers zijn en objecten van magnitude
16 en zwakker zijn voor de meesten
van ons, zo niet alle, ver buiten de
mogelijkheden van onze optische
toeters.
De coffee break was nu een welkome
onderbreking. Deze was sneller
voorbij dan iedereen had verwacht
en werd het lezingen programma
voortgezet met Djunai Baba Aissa
uit Algerije. Hij hield een lezing
welke waarnemingen in zijn land
gedaan worden. De eerste positieve
waarneming van een sterbedekking
door een kleine planeet was in 2012!
Pas in 1980 is er een nationaal cen
trum voor astronomie, astrofysica
en geofysica gesticht door het Alge
rijnse ministerie. Er bestonden al
eerder observatoria die nog door de
Franse overheid waren ingesteld
(Algerije was toen nog een Franse
kolonie). Gedurende de periode
1909-1925 werd dan ook medewer
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king verleend aan de Carte du Ciel
en werden zelfs 64 kleine planeten
ontdekt. De nu ter beschikking
staande kijkers zijn erg klein: een 63
mm refractor van Zeiss, een 114 mm
Newton telescoopje van Paralux
(nooit van gehoord) en een 152 mm
Newton van Meade. Gelukkig heeft
Djunai intussen de beschikking ge
kregen over een C8 met GOTO en
GPS. Hij kan nu wat serieuzer werk
gaan doen. In de toekomst kan ein
delijk professioneel instrumentari
um benut gaan worden, een 80 cm
F/8 Ritchey Chretien telescoop die
in 2015 operationeel dient te worden!
De laatste spreker voor de lunch was
Roman Kostenko. Hij verhaalde
over de totale zonsverduistering in
Kenia. Een leuk reisverslag met
nauwelijks wetenschappelijke infor
matie.
De lunch was weer in het restaurant
je waar we gisteren ook waren. Ge
lukkig was het daar nu een stuk rus
tiger. Na de pauze hield Karl Ludwig
Bath zijn verhaal over Chariklo en
het IAS. Zijn waarneming was een
hele lastige vanuit de Internationale
Amateur Sternwarte (www.ias-ob
servatory.org) in Namibië. Karl
Ludwig reist er geregeld naar toe, hij
heeft die sterrenwacht met zijn vere
nigingsvrienden daar gebouwd.
Waarom Namibië? Omdat het een
Duitse kolonie is geweest. De waar
neming was een hele moeilijke
omdat hij geteisterd werd door
dunne wolkenflarden. Maar geluk
kig heeft Wolfgang Beisker het film
pje uit kunnen werken en daadwer
kelijk de bedekkingen van de ringen
van Chariklo kunnen detecteren.
Wolfgang: Chapeau! Karl Ludwig
liet een hele verzameling hele mooie
plaatjes zien van de sterrenhemel
aldaar. Om van te kwijlen… Licht
vervuiling? Ja toch wel: de meest
storende “lichtvervuiling” was het
zodiakale licht!!! Daarnaast liet hij
nog zijn eigen activiteiten zien en dat
is Speckle Interferometrie voor het
scheiden van nauwe dubbelsterren.
Ook interessant.
Vervolgens hield Konrad Guhl een
lezing over de transportabele 20 inch
telescoop van de IOTA-ES. Leden
van de IOTA-ES kunnen deze lenen.
Er moet echter wel een waarneem

programma als voorstel worden in
gediend. De telescoop is zo gebouwd
dat hij in een flinke stationcar past.
Het is een azimutaal opgestelde tele
scoop met een GOTO (SkyScan).
Direct in het vervolg hierop gaf
Wolfgang Beisker zijn tweede be
toog over zijn favoriete onderwerp:
de nieuwe IOTA Occultation Came
ra. Deze is aanmerkelijk goedkoper
dan de RAPTOR die hij enige jaren
geleden op de ESOP in Berlijn aan
prees. Het bleek dat 8000 Euro voor
deze 16 bits videocamera te hoog
gegrepen was. De nieuwe camera is
een stuk eenvoudiger en goedkoper.
Hij heeft wel een hele kleine chip
(1/3”, de sony ICX445) en is 12 bits.
Omdat het geen videocamera is,
werken geen videotimeinserters en
moet daar dus nog wat op gevonden
worden.
Eigenlijk zou de lezing van Wolf
gang de laatste zijn, ware het niet dat
Jan Manek, zoals altijd in korte
broek, nog een verhaal hield over een
snelle camera: De QHY5L-II M. Dit
is eigenlijk een guiding camera voor

Jan Manek

telescopen met een daarvoor ge
schikte montering met besturing. De
camera heeft maar een hele kleine
chip L 4,84x3,63 mm met pixels van
3,75 x 3,75micrometer. Het is een
heel klein cameraatje; hij verzuipt in
een 1 ¼ inch oculairbuis. Het mooie
van deze camera is dat je hem kunt
instellen op binning en resolutie.
Normaal is de camera 1280x960

pixels, maar als je hem instelt op
640x480 is het een 12 bits camera,
een groot verschil met de Watec die
maar 8 bits is. Ook is de camera re
tesnel: in 8 bits maar liefst 200 frames
per seconde en in 12 bits zijn het er
nog altijd 100 frames per seconde.
Overigens is het verschil in helder
heid van 1 hit tot een verzadigd pixel
bij een 8 bits camera 6 magnituden
en bij een 12 bits camera 9 magnitu
den. Omdat je veel meer dan 1 hit
moet hebben blijft daar ca. 4 magni
tuden over voor een 8-bits camera en
7 voor een 12 bits, maar dan moet je
wel een uitstekende donkere hemel
met een nog uitstekendere seeing
hebben.
Na de ingelaste lezing van Jan
Manek is de ESOP geschiedenis,
behalve dan de uitnodiging voor de
volgende ESOP XXXIV. Dit gaat
naar Hannover, dus lekker dichtbij,
kun je met de auto doen… “We gaan
het wat eenvoudiger doen”, oreerde
Konrad Guhl. Hij vond dat de
ESOPs zich in de laatste jaren te zeer
ontwikkeld hadden in de dure rich
ting. Dus zij gaan het weer doen
zoals het oorspronkelijk de bedoe
ling was. Een eenvoudige barbe
knoei en als locatie het gemeen
schapshuis van de Pauluskerk. De
ESOP XXXIV is van vrijdag 28 tot
zondag 30 augustus 2015. Op maan
dag en dinsdag zijn er cultuur- en
wetenschaps-excursies. Op maan
dag worden bezocht: een city tour
door Hannover, de “Neue Stadthal
le” uit 1913 en het PTB, het physika
lisch technische Bundesanstalt. Dáár
wordt de DCF tijd gemaakt! Op
dinsdag staan de grote gravitatie
golfdetector en het kasteel Marien
burg op het programma.
Daarna sloot Hans Joachim Bode de
ESOP XXXIII.
Ieder ging zijn weegs en we spraken
af om elkaar te ontmoeten in de city
om gezamenlijk weer te gaan eten. Ik
was het ook van plan. Dus na me in
het hotel verfrist te hebben vertrok
ik vol goede moed richting centrum.
Ik kwam echter niet ver. Ik kon niet
door het park, had geen kaartje voor
de tram (je kunt er bij de bestuurder
geen kopen!) en dus moest ik om het
park lopen. Niet erg, alles bij elkaar
was het hooguit een half uur lopen
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naar het stadcentrum, ondanks de
omweg. Het werd wel druilerig en ik
spoedde mij. Maar helaas. Plotseling
viel de regen met bakken tegelijk uit
de lucht en was ik binnen een paar
tellen nat tot op de huid. Ik had geen
zin om als een verzopen kater de
avond door te komen en draaide mij
maar om. Kwam langs een eenvou
dig afhaalrestaurantje en nam daar
dan maar een gerecht mee dat ik op
mijn kamer oppeuzelde, immers, het
hotel heeft geen restaurant! Hopelijk
zijn de kleren morgenochtend
droog…
Weer een rustige nacht en het weer?
Helaas moest ik het met de symbool
tjes doen van de Tsjechische TV welk
weer we zouden krijgen. Het Euro
pese weer op buienradar (leve Inter
net!) beschreef hoofdzakelijk regen.
Na te hebben afgerekend begon mijn
citytour Prague. Het was droog…
gelukkig… en zo wandelde ik naar
het dichtstbijzijnde Metrostation
(zover was ik gisteravond nog niet
gekomen). Onderweg stond een in
vroegere tijden prachtige villa er to
taal desolaat bij. Wat jammer van
eens zo’n mooi gebouw. Je kon als
het ware de sfeer van eertijds nog
proeven. Op het metrostation kocht
ik een 30-minuten-kaartje en stapte
bij Muzeum uit. Toen ik boven was
regende het een beetje. Dat kan niet
deren en begon aan mijn wandeling.
Als vervent museum-, kasteel- en
kerkbezoeker liep ik de St. Nicolaas
kerk binnen. Een kleine mooie kerk.
Er waren maar weinig bezoekers, je
kon ze zo tellen: 6! Ik bekeek de
fresco’s en het orgel. Plotseling
stroomde de kerk vol. Mensen met
paraplu welke werden ingeklapt,
poncho’s drupten en zij die niet zo
iets hadden kwamen drijfnat binnen.
Weer viel het met bakken uit de
lucht. Het lijkt Barcelona wel. Daar
was het bij de voorgaande ESOP ook
zo nat. Dit nodigt heel wat minder
uit. Toch nog wat dingetjes bezocht,
o.a. de beroemde astronomische
klok. Daar stonden, ondanks de
regen, honderden mensen en ik zag
tientallen vlagjes van de gidsen. Ik
wilde natuurlijk meer zien en dat
lukte redelijk.
Terug naar het vliegveld ging uitste
kend, net zo als de heenreis. Eerst

met de metro naar het eindstation en
daar de overstap met de bus. In de
bus kwam ik erachter dat de drie
terminals die het Praagse vliegveld
heeft er maar twee zijn voor de char
ter- en lijndiensten. De derde is
voor… privévliegtuigen. Geen won
der, want bij de landing had ik al
enkele privéjets gezien. Die hadden
dus hun eigen terminal! Doe maar
ruig! De vlucht verliep uitstekend en
we landden mooi op tijd in Düssel
dorf, zelfs vijf minuten te vroeg. De
trein kon ik dus halen, want als alles
meezit is dat 25 minuten en nu heb
ik er 35 ter beschikking! Ik kocht
mijn treinkaartje en ging met de
skytrain naar het station van het
spoor. Wat een drukte daar! Onge
kend. Nog nooit zo druk gezien en
ik ben al wat keren daar geweest.
Wat bleek? De machinisten van de
spoorwegen staakten en de eerste
treinen zouden pas na negenen gaan
rijden! Slechts enkele treinen reden.
Helaas, op het perron zag ik op het
display dat ook mijn trein uitviel.
Intussen begon ik me toch wel zor
gen te maken hoe ik thuis moest
komen en belde Elly of zij met de
man van een van haar vriendinnen
naar het vliegveld kon komen. Zij
zou gaan kijken of ze thuis waren. Ik
intussen naar de infobalie die hart
stikke volstond en sloot achter aan
in de rij. Gelukkig heb ik een uitste
kend gehoor en dat kwam mij nu van
pas. Ik hoorde dat de man die vijf
wachtenden voor me om een reisin
formatie vroeg gezegd kreeg dat
vanaf perron 4 om 19h50 een trein
naar de Hauptbahnhof van Düssel
dorf ging rijden. Ik vroeg, netjes of
hij dat aan alle aanwezigen wilde
vertellen, dan waren meteen heel veel
mensen geholpen, zo vermoedde ik.
In plaats van het idee op te pakken
werd ik door de man uitgescholden
alsof ik de schuldige was van het
uitbreken van de tweede wereld oor
log. Die toon paste helemaal bij
hem… Ik moest maar, zoals iedereen
zijn beurt afwachten. Duidelijke
ambtenarij om werk te willen hou
den… Ik gokte het er niet op want
19h50 was nog drie minuten. Dus in
een keiharde sprint naar perron 4 en
daar kwam net de trein aanrijden en
kon met hem mee. In de trein, hele

maal volgepropt, kreeg ik een tele
foontje van Elly dat de man van haar
vriend me kon komen afhalen en dat
zij mee kwam. Over twee minuten
kom ik op de Hauptbahnhof aan en
dan kijk ik of de trein naar Geldern
ook rijdt. Wie weet? Ik zou haar snel
genoeg terug bellen. Ook de Haupt
bahnhof was afgeladen druk. Ik
baande me een weg van perron 16
naar perron 5 in de hoop dat als hij
rijdt van zijn nominale perron ver
trekt. De tijd werd krap en krapper.
Met twee treden tegelijk de trap op
naar het perron en ja, daar stond de
trein naar Kleve. Die moest ik heb
ben. Ik moest nog een paar meter
daar gingen de deuren dicht. Ik ben
slanker dan ik dacht, want terwijl de
deuren al half dicht waren glipte ik
erdoor. Ik ben binnen nu nog ver
trekken. Maar niets gebeurde. Op
het display stond niet dat de trein
niet zou rijden, maar de vertrektijd
was niet ingevuld!
Ik belde Elly dat ik in de trein zat en
hoopte dat hij ook zou vertrekken.
En ja, de dieselmotoren van deze
stroomloze trein werden gestart en
al ronkend kwam de trein langzaam
op snelheid richting Kleve. Zonder
problemen bereikte ik Geldern waar
mijn stalen ros netjes op de parkeer
plaats stond en waar bijna vijf dagen
geleden neer gezet en mijn treinreis
op weg naar de ESOP in Praag was
begonnen. Opeens moest ik weer aan
de jonge moeder denken met dat
afschuwelijk tafereel bij het vertrek.
Hoe zou het nu met haar en haar
kinderen gaan?
Twintig minuten later was ik thuis
en was de ESOP in Praag echt ge
schiedenis. Voor volgend jaar hoef
ik niet naar vluchten te gaan kijken
en een hotelovernachting zou ik
kunnen laten schieten want Brigitte
Bode had me uitgenodigd om bij hun
te overnachten. Of ik dat doe?
Daaaaaaar moet ik heel wat nachtjes
over slapen…
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Totale Sterbedekkingen

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

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

 01-10-2014  Wed  18:02:20  2  D  25429  6.6  19  188  -8  +53°S    8

 05-10-2014  Sun  21:29:52  2  D  30765  6.2  31  185  -37  +45°S    9

 07-10-2014  Tue  00:53:19  2  D  31702  5.9  27  227  -40  +35°S  10

 15-10-2014  Wed  04:20:24  1  R  10248  7.1  54  161  -17  +74°N    9

 15-10-2014  Wed  05:35:03  2  R  10316  5.9  54  191  -5  +56°S    6

 22-10-2014  Wed  04:37:12  1  R  18539  6.2  1  99  -16  +70°S    9

 25-10-2014  Sat  17:09:44  1  R Saturnus  0.7  1  241  -8  -60°S    5

 27-10-2014  Mon  18:20:04  1  D  23388  6.5  4  231  -19  +86°S    8

 28-10-2014  Tue  16:53:51  2  D  24920  7.1  17  201  -6  +39°N  10

 28-10-2014  Tue  17:45:29  1  D  24976  7.4  13  213  -14  +46°N  10

 30-10-2014  Thu  22:01:03  1  D  28287  3.0  1  245  -49  +51°N    4

 05-11-2014  Wed  17:07:00  1  D    2454  4.3  14  92  -10  +88°N    5

 12-11-2014  Wed  04:48:27  4  R  11304  6.6  52  204  -19  +23°S  10

 12-11-2014  Wed  05:13:46  1  R  11308  5.3  50  213  -15  +82°S    5

 15-11-2014  Sat  02:22:23  1  R  14925  7.0  28  115  -42  +59°N    9

 15-11-2014  Sat  03:49:51  1  R  14967  6.8  38  137  -29  +67°S    7

 18-11-2014  Tue  06:45:08  1  R  18276  6.6  31  155  -3  +86°S  10

 25-11-2014  Tue  17:23:59  1  D  26209  6.4  9  223  -16  +48°S    6

 27-11-2014  Thu  19:27:29  1  D  29150  6.6  13  228  -35  +67°S    7

 28-11-2014  Fri  17:35:42  1  D  30145  7.2  28  189  -18  +75°N    9

 02-12-2014  Tue  01:27:59  1  D    1036  5.7  7  270  -52  +48°N  10

 02-12-2014  Tue  17:22:36  1  D    2049  6.2  33  124  -16  +80°N    8

 02-12-2014  Tue  20:15:10  2  D    2169  6.5  46  176  -42  +44°S  10

 03-12-2014  Wed  02:47:52  1  D    2454  4.3  6  278  -42  +43°S    6

 04-12-2014  Thu  01:23:56  1  D    3503  5.6  28  253  -53  +34°S    8

 07-12-2014  Sun  04:54:59  1  R    6957  5.4  25  268  -23  +53°S    8

 08-12-2014  Mon  00:59:27  1  R    8622  5.9  56  185  -56  +65°S    8

 09-12-2014  Tue  07:01:47  1  R  10846  3.6  20  272  -5  +59°N    4

 10-12-2014  Wed  22:08:40  1  R  13246  5.6  20  95  -57  +59°S    7

 11-12-2014  Thu  01:25:01  1  R  13390  6.7  45  142  -54  +81°N  10

 11-12-2014  Thu  06:13:50  5  R  13584  5.4  36  238  -12  +15°S    7

 11-12-2014  Thu  07:39:10  2  R  13644  4.3  25  257  +0  +41°N    7

 11-12-2014  Thu  22:54:01  1  R  14434  5.1  17  97  -60  +83°S    5

 12-12-2014  Fri  05:07:35  1  R  14639  6.8  45  204  -22  +81°N    9

 13-12-2014  Sat  02:01:24  3  R  15574  6.5  34  131  -50  +30°S    8

 16-12-2014  Tue  07:02:60  1  R  18786  6.3  31  184  -6  +72°S    6

 18-12-2014  Thu  06:23:36  2  R  20281  6.5  20  150  -11  +51°S    6

 25-12-2014  Thu  18:44:16  1  D  29927  6.1  12  236  -28  +74°S    4

 26-12-2014  Fri  16:31:52  1  D  30765  6.2  31  192  -8  +51°N    5

 26-12-2014  Fri  17:09:60  1  D  30778  6.9  29  202  -14  +63°N    7

 27-12-2014  Sat  18:13:40  1  D  31621  6.3  33  207  -23  +76°N    6

 27-12-2014  Sat  20:54:52  1  D  31702  5.9  16  246  -47  +69°N    5

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

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.
 

Hierbij nog een foto welke hoort bij het artikel “Van Aldebaran naar Lambda Gemini” uit het vorige nummer.

De waarneemgroep “Aldebaran” in het voorjaar van 1981. Duidelijk te zien is de “monitor” wat een normaal TV
toestel was en een grote VHS video recorder. Er was een 220 volt aansluiting nodig!
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Rakende sterbedekkingsacties deel 3
Door Boelie Boelens
 
29-7-1997: Een rakende sterbedekking: Overdag.
Deze keer organiseerde Eric Limburg deze aktie, en dat was me wat... Het werd één van de topdagen van de jaren
90, zeker qua gezelligheid. Van waarnemen kwam niet veel terecht want vliegtuigsporen en cirrus verhinderen de
waarneming.

Het ging om ster XZ 5774 van magn.
3,3 en op 54 graden hoogte, terwijl
de zon op 32 graden stond.
De bedoeling was dat Hans en ik ’s
ochtends vroeg heen zouden gaan.
Maar de puf ging er een beetje uit,
omdat we beide het best wel druk
hadden gehad. Maar ik had wel zin
om wat vertier te zoeken, en dan ben
je bij Eric wel aan het juist adres. Ook
met diegene, die daar waren, zoals
Adri en Jan Maarten; Jos en Andy.
De bedekking wilde ik wel thuis be
kijken met de 20cm. Hier was het een
totale bedekking.
Helaas kon ik de ster amper vinden;
de dunne bewolking werd te hinder
lijk. Er was ook nog een Aldebaran
bedekking, later die dag.
Ik had nog contact met Albert Ros
gehad, en die wilde wel heen, en
haalde mij later op. Tegen 11 uur
gingen we richting Almere. Ik had
nog wat spulletjes meegenomen om
de waarnemers te verrassen, waar
onder een apenmasker... (wat maakt
het uit...)
Eenmaal in Almere duurde het toch
even, voordat we er waren. We kwa
men namelijk vanaf de andere kant.
Maar we vonden het. Ze waren net
bezig de Aldebaranbedekking waar
te nemen, maar niemand had de
uittrede gezien; het was te heiig. Ik
deed gelijk mijn apenmasker op; je
had ze moeten zien kijken. Een aan
tal van hen kende ik niet. Maar na
verloop van tijd zullen ze me vanaf
vandaag wel kennen. Ik werd lekker
los deze middag en we hadden erg
veel lol. Ook de barbeque was goed
voor elkaar. Ze hadden flink veel
wijn ingeslagen; dozen vol!!! En die
was ook prima te drinken. Ook had
ik mijn videocamera meegenomen;
elke keer als we die beelden terug
bekeken, liggen we in een deuk... Ik
nam nog een duik in het water, om
te voelen of het water ook echt nat
was... ja, echt wel...

Na afloop gingen we nog naar een
terrasje, waar ik de laatste terrasgan
gers verjaagde (doordat ik op een
reclame-schoolbord zat te krassen
met mijn lange nagels). Later naar
de film Bean en gingen we nog uit
eten in een Thais restaurant. Kort
om; erg gezellig.
Zie anders het verslag van Eric in
Occultus nummer 51 van december
1997.
 
12-10-1998:
Het is toch wat de laatste tijd: Elke
keer dat ik zin heb in een aktie, trekt
het elke keer weer dicht. Gebeurt het
in een periode dat ik compleet geen
zin heb in waarnemen, wordt het
helder...
Alhoewel deze ook niet echt, maar
Murphy zit er wel achter, dat kan
niet anders...
Toen ik die zondagmiddag weer
terug kwam van een wandeling in het
bos (ik ben namelijk ook amateur-
mycoloog) stond Hans op mijn voi
ce-mail ivm de rakende sterbedek
king die vlakbij me in de buurt zou
gaan plaatsvinden. Ster XZ 10371
van magn. 7,2 op 53 graden hoogte
om 4h02m UT !!! Dus vroeg in de
ochtend. De lijn liep net als die van
6-8-93 in Bargerveen. Maar ik had
er nou geen zin in, het was toch be
wolkt ja... klaarde het ineens mooi
op. Hans kwam er al spoedig aan, en
werden de posten verdeeld aan de
Dordse Dijk aan Roelof, Andy,
Wilco, Hans en ik dus. Maar we
waren net goed en wel op weg, of het
trok ineens weer helemaal dicht...
Dus kon een ieder weer gaan. Ja, je
moet er wat voor over hebben. Maar
eens moet het toch een keer lukken...
We geven niet op.
 
21-10-2000:
Rakende bedekking van X 13168,
van magn. 6.8 op 14 graden hoogte.
In de nacht van vrijdag op zaterdag;

dus gunstig. Om 00h15m UT!!! He
laas zou dat weer uitlopen op een
grote teleurstelling a la Gieten
16-10-1984. Overdag was het be
wolkt, later klaarde het prachtig op.
Ik had de montering al in de auto
gedaan, maar ik kon de inbussleutels
niet vinden; later gelukkig wel. Toen
trok het weer dicht, dus ik geloofde
het wel, en ging een horrorfilm op
zetten en pakte ik een neut. Later
werd er ineens op de deur geklopt:
Hans!!! Het was helder, en niet zo
maar helder. Ik naar buiten... Ja,
inderdaad! Dus ja, gauw inladen en
tegen 00h40m op pad: Roelof met
zijn 18cm APO; Hans met zijn 25cm
Meade; ik met de 20cm. Andy had
niks bij zich (alles lag uit elkaar, en
had geen tijd meer om de boel mee
te nemen; hij ging er van uit dat het
niks werd, klopte later ook...)
De posten werden verdeeld en af
wachten maar... Het werd net als in
Gieten: een hardnekkig wolkenveld
bleef precies voor de maan zitten, en
na de bedekking klaarde het natuur
lijk op...
Later ging een ieder weer, maar ik
was zo teleurgesteld dat ik zo gauw
mogelijk naar huis ging en het op een
zuipen zette...
Nou nee hoor... Ik was te moe. Ik
sliep later gelukkig wel als een blok.
Maar ja, dit wil maar niet lukken. Ik
begon me nu wel af te vragen of de
weergoden willen dat ik ooit een
rakende bedekking zal zien in com
binatie met een aktie wel te staan,
want die rakende Aldebaranbedek
king heb ik alleen thuis gezien...
 
26-4-2004:
Ster XZ 12050 van 5.9 in de omge
ving van Rouveen.
Ik had weer eens een mindere perio
de om wat te doen.
Hans en Roelof hadden me nog ge
vraagd, maar ik had geen zin. En
daar kreeg ik spijt van, want dit werd
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een groot succes. Roelof, Hans en
Jan Hazendonk gingen dus op pad
en met succes. Roelof had 9 contac
ten, terwijl Jan en Hans te ver noor
delijk stonden.
 
Ook op 21-10-2004 regelde Hans een
expeditie. In de omgeving van
Dalum. Alleen hij zelf ging, voor de
rest niemand. Roelof en ook ik
waren ziek. Hans heeft toch nog 2
contacten genoteerd. Het was een
hele moeilijke bedekking van SA
O189868 van 7.6 en met een 60%
verlichte maan en op een hoogte van
13 graden. Bovendien was de seeing
slecht.
 
Nee, het zit me niet mee vwb raken
de sterbedekkingen in een groep.
Aldebaran was dus de laatste in fe
bruari 1981, en het zou inderdaad
een hele tijd duren voordat ik einde
lijk weer één zou zien, en wat voor
één. Het zou opnieuw een ster zijn
van de eerste grootte!!!
Regulus!!! Op 7-10-2007 zou deze
rakend bedekt worden(en ook mooi
op de zondagochtend) opnieuw bij
mij in de buurt (geloof je toch niet).
Net geen thuiswedstrijd, maar het
scheelde niet veel. We gingen naar
Nieuwlande. Al jaren heb ik naar dit
evenement uitgekeken.
Na al die tegenslagen moet het nu
echt gaan gebeuren, en dat werd het
dan ook. Eindelijk!!! En hoe!!! Het
werd een geweldige belevenis en met
een grote club, en wat voor club. Alle

zware jongens van de werkgroep
zaten er bij, zoals Harrie Rutten;
Henk Bril; Adri Gerritsen; Jan
Maarten Winkel; Alex Scholten en
Henk Masselink. Verder ook nog
Erwin van Ballegoy; Wim Nobel;
Marion Iris vd Linden en Wendy
Majoor; en de Emmen club (van
vroeger): Roelof, Hans, Jos, Albert
en ik.
Jammer dat Andy er niet meer bij zit.
Hij is helaas gestopt. Jammer hoor.
Ook jammer dat Eric er niet meer bij
zit, maar hij heeft wel mooi een ra
kende Antaresbedekking gezien in
Australie.
Een uitgebreid verslag staat in Oc
cultus 92 van april 2008.
 
21-10-2007:
Nog een rakende sterbedekking in
dezelfde maand, en ook nog ééntje
bij mij in de buurt, en... ook nog
helder... Goh hee;
Voor het eerst 2 rakende sterbedek
kingen in de buurt in één maand, en
ook nog dat het helder is. Alleen deze
is wel een stuk moeilijker. Het gaat
om ster SAO 164808 van magn. 8.0
(ik bedoel maar). De lijn liep in de
buurt van Schoonebeek om 18h45m
UT. Maan 75+ op 23 graden hoogte.
Geen makkelijke opgave. Hans,
Marion Iris vd Linden en ik deden
mee. Henk Masselink zou in eerste
instantie ook nog meedoen, maar
zegde op het laatste moment af. Hij
moest terug (oppassen op zijn klein
zoon). We hadden hier voor een

starparty gehad in Wateren, wat ook
erg geslaagd was. Op deze zondag
middag had ik al de 20 cm Newton
in de auto gedaan. Om een uur of zes
kwam Marion Iris aanzetten en
tegen zevenen Hans, en gingen we op
pad. Marion Iris had een C 8 bij zich.
En Hans zijn 25cm Meade.
Het begon inderdaad op te klaren.
Wowsie, dat zou wat wezen... Twee
rakende bedekkingen in 1 maand, en
nog helder ook..., zei ik net ook al,
tja ..., ik kan het bijna niet geloven.
Dit verzin je toch niet, en dat in Ne
derland... Maar..., dit zou een hele
moeilijke waarneming worden. Omdat
het toch best wel rommelig verliep,
besloot Hans ons samen op 1 post te
zetten, en ging hij een stuk noorde
lijker. Toch werden er nog 7 contac
ten in totaal geregistreerd.
Ik heb het verschijnsel niet gefilmd;
was bijna niet te doen. We hadden
de tijden ingesproken. En heb ik nog
leuke sfeerplaatjes geschoten met de
videocamera. Later was Hans weer
terug en ruimden we onze spullen op.
De beelden bekeken we later bij me
thuis, onder het genot van een frisje
of een sapje. Nee, geen neut deze
keer. Kortom; hij was nog redelijk
geslaagd ook.
 
Hierna zou het tot 2014 duren, voor
dat we weer met een grote rakende
sterbedekkingsactie mee gingen
doen: 8-2-2014!!!

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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Het waarnemen van "zwakke" bedekkingen
Door Henk de Groot
 
Van oudsher worden bedekkingen waargenomen door planetoïden. Vroeger gebeurde dat vooral visueel, maar de
laatste jaren wordt het steeds meer gedaan met behulp van een gevoelige camera en een video time inserter. De
voordelen van deze laatste zijn dat de bedekking meestal met een grotere nauwkeurigheid kan worden waargeno
men. Verder kun je de bedekking later nog eens terugzien op het scherm, zodat je de juiste tijdstippen rustig kunt
uitwerken. Omdat de camera gevoeliger is dan het menselijke oog, zeker als je integreert, ligt de grensmagnitude
waarmee je nog een bedekking kunt waarnemen, hoger.

Als laatste is het mogelijk om veel
moeilijkere bedekkingen waar te
nemen, waarbij de verzwakking mi
nimaal is. Zo is een verzwakking van
de te bedekken zwakke ster van 1
magnitude met het blote oog al lastig
waar te nemen, en een verzwakking
van 0,2 tot 0,5 magnitude kun je op
deze manier eigenlijk wel vergeten.
Omdat de meeste waarnemers nu
met behulp van een camera waarne
men, zie je ook steeds meer voorspel
lingen van “moeilijke” bedekkingen
verschijnen. Toch blijft het soms erg
lastig, en je moet ervoor oppassen
dat je niet achter elke sterverzwak
king een bedekking denkt te vinden,
terwijl het ook het gevolg van scin
tillatie zou kunnen zijn.
 
Invloeden op moeilijke bedekkingen
Er zijn meerdere effecten die de
nauwkeurigheid van de meting kun
nen beïnvloeden. Natuurlijk als eer
ste de waarneemhoogte van de be
dekking; laag bij de horizon zie je
veel meer scintillatie dan in het zenit.
Wat ook niet bijdraagt aan de waar
neem- en meetnauwkeurigheid is het
voortdurend langs drijven van cir
rus, vliegtuigstrepen en andere typen
bedekking.
Toch is het altijd de moeite waard te
proberen een moeilijke bedekking
waar te nemen. Het is gewoon aardig
uit te vinden waar op een gegeven
moment de grenzen liggen. Ik geef
hier twee voorbeelden van zulke
bedekkingen welke ik onlangs heb
waargenomen.
 
Svea
De eerste is een bedekking door de
planetoïde Svea, waargenomen op
24 augustus 2014. De te bedekken
ster is van magnitude 13,6 en Svea is
slechts iets helderder dan de ster.

Volgens de berekening zal bij een
optredende bedekking de helderheid
0,4 magnitude afzwakken. In figuur
1 zie je een uitvergroting van een
opname van Svea en de ster op het
tijdstip drie minuten voor de voor
spelde bedekking. Elk blokje is een
pixel van de Watec camera, en rechts
onder staat Svea, die dan naar links
boven over de ster zal gaan (of er
precies langs, zoals later zal blijken).
Na het opnemen van de bedekking
op video, wordt de flux gemeten. Dat
kan tegenwoordig door LiMovie en
door Tangra.

Omdat de helderheid van de ster laag
was, moest er tijdens de waarneming
geïntegreerd worden, namelijk 0,32
s, en dat zijn steeds 8 frames bij el
kaar opgeteld. Beide programma’s
genereren hun resultaat in een CSV
file, en daarmee kun je gaan midde
len. Dat kan bijvoorbeeld met het
programma LiMovie Average. Zelf
heb ik hiervoor een Python script
geschreven. In figuur 2 kun je zien
dat het middelen een kleine verbete
ring van nauwkeurigheid geeft. De
ononderbroken lijn geeft het geme
ten magnitude verschil weer tussen
Svea en een referentiester, en de on
derbroken lijn de gemiddelde waar
de over de steeds acht geïntegreerde
frames. Je ziet, bij dit willekeurige

stukje video, dat er al gauw 0,1 mag
nitude ruis zit in de geïntegreerde
waarden; deze zou theoretisch nul
zijn. Het is m.i. te wijten aan meet
onnauwkeurigheden.
In de grafiek “Helderheden Svea –
referentiesterren” (figuur 3) zie je het
resultaat genomen over een korte
tijd voor en na de voorspelde bedek
king. De gepresenteerde grafiek is 30
geïntegreerde frames van steeds 8
stuks, dus totaal 240 frames, en dat
is bijna 10 seconden lang. In werke
lijkheid is deze tijd voor een goede
meting natuurlijk veel te kort. Ten

eerste is de afwijking tussen voor
spellingen en daadwerkelijk gemeten
waarde soms meer dan een minuut,
ook al is dit niet voorspeld, en ten
tweede moet je altijd een langere
periode bekijken om goed een trend
te kunnen beoordelen. Maar voor de
overzichtelijkheid is een korte perio
de genomen.
Op de horizontale as staat het aantal
geïntegreerde frames. De stippeltjes
lijn geeft de voor de achtergrond
helderheid gecorrigeerde flux van
Svea weer. Op de rechter as staan de
hier bijbehorende fluxwaarden.
 De doorgetrokken lijnen geven de
magnitude verschillen weer tussen
Svea en de beide referentiesterren,
ook hier alles gecorrigeerd met de

Figuur 2Figuur 1
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achtergrond helderheid. De magni
tude verschillen worden bepaald
volgens: 2,5 * log (flux Svea / flux ref
ster ).
 Op de linker verticale as staan de
magnitudes. Soms lopen de flux
waarden mee met de magnitude
verschillen, maar soms ook niet of in
mindere mate. In het eerste geval
komt dat omdat alleen de helderheid
van Svea ten opzichte van de referen
tie iets verandert, in het tweede geval
als alle 3 (Svea en de beide referen
ties) veranderen.
Wat je ook kunt zien is dat de refe
rentiester welke 1,5 magnitude hel
derder is als Svea, de bovenste door
getrokken lijn, grotere fluctuaties
vertoont t.o.v. Svea, dan de referen
tiester welke heel iets (0,25 magnitu
de) zwakker is. Dat is de onderste
doorgetrokken lijn.
Als je Svea vergelijkt met het magni
tudeverschil uit het gemiddelde van
de flux van beide referentiesterren,
zie je de fluctuaties het kleinste wor
den, nog iets kleiner dan bij de zwak
ste referentiester (middelste doorge
trokken lijn).
 
Ingeborg
De tweede bedekking is van de pla
netoïde Ingeborg op zaterdag 6 sep
tember 2014. De bedekkingslijn
loopt midden over Nederland (fi
guur 4), en mijn waarneemplaats is
net buiten de voorspelde bedek
kingszone. Niettemin is de waar
schijnlijkheid voor de bedekking
slechts 16,5%.
Jan Maarten is verder de enige ande
re medelander die wil waarnemen,
vermoedelijk ook vanwege de lastig
heid van de bedekking. De ster heeft
een helderheid van magnitude 13,6
de gezamenlijke helderheid wordt
geschat op magnitude 11,9 – 12,4 en
de voorspelde afzwakking tijdens de
bedekking zou 0,2 tot 0,5 magnitude
bedragen, dus echt het verschil tus
sen goed kunnen waarnemen en het
nog maar net kunnen zien. Gelukkig
vindt de bedekking wel op een goede
hoogte plaats, ongeveer 64 graden,
maar tijdens de bedekking heb ik
veel last van kleine cirruswolkjes,
welke continu door het beeld trek
ken.

Hierdoor ben ik ook weer genood
zaakt vrij lang te belichten, namelijk
0,32 seconden, net als bij Svea het
geval was. Dat is dan weer gelijk aan
8 gestapelde frames.
In figuur 5 is een uitsnede van het
videobeeld te zien, genomen 3 minu
ten en 10 seconden voor de voorspel
de bedekking. Ingeborg is helderder,
en beweegt van boven naar beneden
over de magnitude 13,6 ster. Zo op
het oog lijkt het verschil in helder
heid groter dan eerder bij Svea het
geval is, hoewel dat niet volgens de
voorspelling is. Ook nu staan er ge
lukkig weer twee referentiesterren in
het beeld, welke overigens niet op
deze uitsnede staan.

De video wordt op dezelfde manier
uitgewerkt als bij Svea het geval is
geweest, dus eerst middelen over de
geïntegreerde frames, en daarna de
helderheid van Ingeborg vergelijken
met de referentiesterren.
 In figuur 6 is op de grafiek “Inge
borg – ref 1+2” het verschil in mag
nitude te zien tussen Ingeborg en
referentiester 1 op de bovenste blau
we lijn. Op frame 16 is de bedekking
voorspeld, en de gehele grafiek is 65
geïntegreerde frames van 0,32 s en
dus bijna 21 seconden lang. Ook deze
grafiek is eigenlijk te klein voor een
goede beoordeling, maar voor de
duidelijkheid is deze niet langer in
tijd gemaakt.

Figuur 4
Figuur 3
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Het lijkt erop dat er een bedekking
heeft plaatsgevonden tussen frame
28 en 31, dus met een lengte van 1
seconde. Bij een maximaal voorspel
de tijdsduur van 2,3 seconden zou
dat kunnen.
Gelukkig hebben we nog een refe
rentiester, en ook deze staat op deze
grafiek als de onderste rode lijn. Hier
is tussen frame 28 en 30 eigenlijk
geen “dip” zichtbaar, de helderheid
is vergelijkbaar met de rest van de
frames. Ook als je de referentiester
ren gaat middelen, blijft er niet veel
van de dip over.
Wat ook nu weer opvalt in de uitwer
king van de resultaten, is dat de
fluctuaties in de helderheidsverschil
len het kleinst zijn indien de referen
tiester het minste in helderheid ver
schilt met de te bedekken ster. Ga je
de twee referentiesterren combine
ren, en dat vergelijken met de te be
dekken ster, dan zijn de fluctuaties
het kleinst. Op grond van het beeld
van deze laatste kun je zeggen dat
onder deze, redelijke slechte, waar
neemcondities een nauwkeurigheid
van 0,2 magnitude is gehaald. Ook
gezien het schijnbaar grotere magni
tude verschil tussen Ingeborg en de
te bedekken ster, in combinatie met
de gehaalde nauwkeurigheid, is deze
bedekking zeer waarschijnlijk een
“misser”.
 
 Hoe kun je een “moeilijke bedek
king” waarnemen?
Als het goed helder en stabiel weer is
met weinig scintillatie helpt dat al
veel. Het scheelt daarbij nog behoor
lijk of de te bedekken ster hoog aan
de hemel staat.

Figuur 5

Figuur 6

Verder zijn één of meerdere referen
tiesterren onontbeerlijk. De referen
tiesterren moeten het liefst ongeveer
dezelfde helderheid hebben als de te
bedekken ster. En eigenlijk liever
twee of drie dan één referentiester.
Als je hebt moeten integreren, moet
je zeker de geïntegreerde video’s
gaan middelen. Verder moet het
sterbeeld op de video niet te zwak
zijn, zodat deze bijna niet meer uit
de achtergrond komt, of te helder
zijn, waarbij de pixels verzadigd
kunnen worden.

Een verschil in LiMovie en Tangra 3
heb ik niet kunnen ontdekken. Ze
geven wel verschillende fluxwaarden
bij het uitlezen, maar de uiteindelijke
resultaten zijn vergelijkbaar. Je moet
wel altijd corrigeren met de achter
grond.
Let ook op bij het kiezen van de
grootte van de cirkel waarbinnen het
programma de flux meet; let goed op
dat het sterbeeld erin valt, maar dat
ook weer niet te veel achtergrond
wordt mee gemeten.
Verder natuurlijk wat geluk en erva
ring; en je kunt het altijd proberen,
ook al lukt het soms niet om een
betrouwbare meting te verkrijgen.
Blijf kritisch op je eigen uitwerking.
Tenslotte, voorspellingen kloppen
vaak niet in tijd en helderheid. Dus
laat je hierdoor nooit weerhouden.

Agenda
15 november 2014 – amateur bijeenkomst te Goirle

28 maart 2015 ? – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

9 mei 2015 – jaarvergadering KNVWS te De Bilt

23 mei 2015 ? – Sterbedekkersdag te Bussloo ?

28 aug – 2 sep 2015 – ESOP XXXIV te Hannover, Duitsland
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Sterbedekkingen door Planetoïden

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

23 juni 198 Ampella X      

3 juli 301 Bavaria X      

17 juli 2382 Nonie     X  

24 juli 4193 Salanave   X    

30 juli 11949 Kagayayutaka   X   X

4 aug. 4583 Lugo   X    

20 aug. 114791 2003 ML12       X

24 aug. 329 Svea     X X

27 aug. 570 Kythera       X

4 sep. 21028 1989 TO       X

6 sep. 391 Ingeborg     X  

8 sep. 1509 Esclangona     X  

21 sep. 3152 Jones       X

27 sep. 376 Geometria       X

27 sep. 128195 2003 SC17       X

30 sep. 8010 Bohnhardt       X

Door Jan Maarten Winkel
 
In het derde kwartaal van 2014 zijn er meer dan 20 waarnemingen gedaan door leden van DOA. De waarnemingen
zonder bedekking staan weer in de tabel, de positieve waarnemingen worden apart genoemd.
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.

 

Figuur 1
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Marbachia
Op 2 september heeft Esdert Edens
een bedekking van 0,72 seconden
waargenomen door (565) Marba
chia. Jan Maarten Winkel had een
mis.
 
Hygiea
Op 5 september heeft ons Duits lid
Eberhard Bredner vanuit Besancon
(Frankrijk) een bedekking van 16,60
seconden waargenomen door (10)
Hygiea. Nog eens 8 waarnemers in
Frankrijk, België, Tsjechië, Duits
land en Slowakije hebben waargeno
men en hadden een bedekking van
9,65 tot 16,67 seconden. Zie figuur 1
voor de koorden en het DAMIT
model.
 
Ani
Op 17 september heeft Jan Maarten
Winkel een bedekking van 7,05 se
conden waargenomen door (791)
Ani. De bedekking vond 31 secon
den later plaats dan volgens de ver
wachting. Ook Fernand Van Den
Abbeel (België) had een bedekking
met een duur van 7,68 seconden.
 

Padua
Op 25 september heeft Jan Maarten
Winkel een bedekking van 8,69 se
conden waargenomen door (363)
Padua. De bedekking vond 11 secon
den eerder plaats dan volgens de
verwachting. Er was sprake van een
shift van een half padbreedte naar
het zuiden.
 
Bedekkingen elders in Europa
Op 28 juni werd door Naves en Pe
rello (Spanje) een bedekking door
(547) Praxedis waargenomen met
een duur van 5,40 resp. 5,04 secon
den.
Op 17 juli werd door Manna (Zwit
serland) een bedekking door (530)
Turandot waargenomen met een
duur van 12,64 seconden.
Op 20 juli werd door Perello en Selva
(Spanje) een bedekking door (838)
Seraphina waargenomen met een
duur van 4,01 seconden.
Op 22 juli werd door 11 waarnemers
in Frankrijk, Spanje, Tsjechië en
Slowakije een bedekking door (16)
Psyche waargenomen met een duur
van 12,43 tot 16,41 seconden. Zie

figuur 2 voor de koorden en het
DAMIT model.
Op 27 juli werd door 6 waarnemers
in Frankrijk, Italië, Oostenrijk en
Slowakije een bedekking door (105)
Artemis waargenomen met een duur
van 13,85 tot 15,92 seconden. Zie
figuur 3 voor de koorden.
Op 6 augustus werd door Otto en
Astrid Farago (Duitsland) een be
dekking door (1679) Nevanlinna
waargenomen met een duur van 3,82
seconden.
Op 15 augustus werd door Sposetti
(Zwitserland) een bedekking door
(4889) Praetorius waargenomen met
een duur van 0,88 seconden.
Op 23 augustus werd door Sposetti
(Zwitserland) een bedekking door
(240) Vanadis waargenomen met een
duur van 5,12 seconden.
Op 25 augustus werd door Metalli
nos (Griekenland) een bedekking
door (683) Lanzia waargenomen
met een duur van 5,16 seconden.
Op 2 september werd door Jones
(UK) een bedekking door (391) In
geborg waargenomen met een duur
van 2,24 seconden.

Figuur 2
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Ook op 2 september werd door 8
waarnemers in Frankrijk, Italië en
Spanje een bedekking door (275)
Sapientia waargenomen met een
duur van 6,30 tot 7,17 seconden.
Op 6 september werd door Roma
nov en Tarantsov (Rusland) een
bedekking door (261) Prymno waar
genomen met een duur van 5,8 se
conden.
Op 8 september werd door Vinvami
nov (Rusland) een bedekking door
(983) Gunila waargenomen met een
duur van 1,8 seconden.
Op 13 september werd door Frappa
en Klotz (Frankrijk) een bedekking
door (1306) Scythia waargenomen
met een duur van 2,78 seconden.
Op 15 september werd door De
Queiroz (Zwitserland) een bedek
king door (894) Erda waargenomen
met een duur van 1,41 seconden.
Ook op 15 september werd door 6

waarnemers in Frankrijk, Spanje en
Italië een bedekking door (471) Pa
pagena waargenomen met een duur
van 7,08 tot 11,03 seconden. Zie fi
guur 4 voor de koorden en het
DAMIT model.
Op 18 september werd door Perello
en Selva (Spanje) een bedekking
door (445) Edna waargenomen met
een duur van 2,20 seconden.
 
Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 9
bedekkingen geselecteerd. Medea en
Hedda zorgen voor een grote kans
op een bedekking in (Zuid) NE
DERLAND.
Houdt ook de last minute astrome
try op PLANOCCULT in de gaten
voor de andere sterbedekkingen.
Kijk in alle gevallen van 10 minuten
voor tot 10 minuten na het opgege
ven tijdstip.
 

Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen waar
nemen, dan kan men terecht op in
ternet op pagina 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.

Figuur 3
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Figuur 4

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Za/zo 12-10 04.48 63 122 599 Luisa 70 km 14.5 Frankrijk

Zo 02-11 19.53 31 62 1118 Hanskya 81 km 15.1 Italië

Za 22-11 19.20 48 147 475 Ocllo 31 km 14.2 Frankrijk

Zo 07-12 18.07 11 222 212 Medea 140 km 14.3 ZUID NEDERLAND

Di/wo 17-12 05.35 27 300 101 Helena 68 km 12.0 Frankrijk

Zo/ma 22-12 03.52 35 276 3708 1974FV1 58 km 16.2 Scandinavië

Vr/za 27-12 01.45 50 253 207 Hedda 60 km 12.9 NEDERLAND

Ma 29-12 23.10 63 172 404 Arsinoë 101 km 12.6 Scandinavië

Di 30-12 22.57 55 143 3754 Kathleen 42 km 14.2 Scandinavië

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Za/zo 12-10 UCAC4-618-044796 09.8 08h23m.7 33º33’ 4.7 3s

Zo 02-11 UCAC4-653-027742 08.5 05h03m.1 40º33’ 6.7 9s

Za 22-11 UCAC4-517-002123 10.9 01h18m.8 13º16’ 3.3 5s

Zo 07-12 UCAC4-362-196253 09.7 20h41m.2 -17º41’ 4.7 4s

Di/wo 17-12 UCAC4-645-026908 10.8 05h20m.3 38º58’ 1.5 6s

Zo/ma 22-12 UCAC4-603-023657 10.4 05h36m.8 30º29’ 5.8 3s

Vr/za 27-12 UCAC4-595-020480 10.9 05h31m.6 28º54’ 2.1 6s

Ma 29-12 UCAC4-574-027108 10.7 06h22m.8 24º43’ 2.1 7s

Di 30-12 UCAC4-556-040651 08.8 07h27m.0 21º02’ 5.4 3s

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