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Redaktioneel
Tijdens de Astrodag in Goirle
mocht ons actiefste visuele waar
nemer Roelof Boschloo de Dr. J.
van der Biltprijs in ontvangst
nemen. Roelof, gefeliciteerd met
deze prijs! In dit nummer staat een
kort verslag met wat sfeerplaatjes
van de uitreiking.
 
De expeditie naar de rakende in
Veendam ligt al weer ver achter
ons. Adri heeft de resultaten ver
zameld en doet verslag van deze
stormachtige expeditie naar het
hoge noorden.
 
Henk de Groot heeft wellicht een
vreemd gevormde planetoïde
waargenomen. Meestal hebben
deze de vorm van een aardappel,
maar planetoïde Chapialin heeft
misschien de vorm van een friet
je… Hoe Henk op dit idee komt,
leest u in dit nummer.
 
Op 6 december was er een geza
menlijke bijeenkomst van Sterbe
dekkingen en Kleine Planeten op
de universiteit van Nijmegen.
Naast interessante lezingen werd
er ook een rondleiding gegeven
naar de twee sterrenwachten van
de universiteit.
 
We staan weer aan het begin van
een nieuw jaar. Stuurt u uw waar
nemingen van de ‘normale’ sterbe
dekkingen over 2014 op naar Jan
Maarten Winkel?
 
Het is ook weer tijd om de contri
butie te voldoen. We werken niet
meer met acceptgiro’s. Wilt u de
contributie voor 2015 t.w.v. 20
Euro overmaken naar het IBAN
nummer?
 
Namens de redactie wens ik u allen
prettige feestdagen en een goed
begin van het jaar 2015 toe, met
veel helder weer.
 
Jan Maarten Winkel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud

Van der Bilt-prijs voor Roelof Boschloo 4

Harrie Rutten  

nummer 119
 

Sterbedekkingen door planetoïden 25

Jan Maarten Winkel  

(T)rillingen in het hoge noorden 7

Adri Gerritsen  

Totale sterbedekkingen 14

Rakende sterbedekkingen – expedities 2015 14

Agenda 15

De wonderbaarlijke bedekking door Chapialin 16

Henk de Groot  

Verslag van de bijeenkomst van DOA en DMPA 20

Henk de Groot  

3



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Van der Bilt-prijs voor Roelof Boschloo
Door Harrie Rutten
 
Op 15 november j.l. werd de 50ste Dr. J. van der Bilt-prijs uitgereikt aan ons lid Roelof Boschloo, hij is de 69ste
ontvanger.
Roelof is onze actiefste visuele waarnemer. Hij is dat niet alleen in ons land, maar zeer waarschijnlijk is hij dat in
Europa en wellicht zelfs daarbuiten. Wat ook zo goed als zeker is, is dat hij de visuele waarnemer is met de langste
staat van dienst: 50 jaar.

Roelof is al in de oorlog (de Tweede
Wereldoorlog) begonnen met waar
nemen. Dat begon in 1942 toen hij
het boekje “Welke Ster is dat” van
Walter Widman kreeg. Hij was toen
10 jaar! Hij bouwde zijn eigen tele
scopen waaronder een 30 cm Kutter
en een 30 cm Newton. De eerste
waarnemingen over sterbedekkin
gen stuurde hij in in 1965, toen nog
aan Ds. De Bruin die toen voorzitter
was van onze vereniging. Uiteinde
lijk was het vijftig jaar waarnemin
gen en liep het totaal op tot tegen de
1300. Intussen zijn er wel waarne
mers met meer waarnemingen, maar
dat zijn voor het overgrote deel digi
tale waarnemingen. Die zijn net zo
tijdrovend maar minder vermoei
end. Roelof’s topjaren waren 1993
en 2000 toen hij 78 waarnemingen
instuurde!
Het bijzondere is verder dat halver
wege de jaren 60 het slecht ging met
onze vereniging, er waren slechts
enkele waarnemers en het aantal
waarnemingen van de hele vereni
ging was tot onder de vijftig gedaald
en dat lag niet alleen aan het weer.
In 1967, 1968, 1971, 1975, 1981,
1984, 1985, 1987, 1988 was hij de
waarnemer met het meeste aantal
waarnemingen. Sinds hij lid werd
van de vereniging tot het slot heeft
hij elk jaar waarnemingen ingestuur
d! Dankzij zijn doorzettingsvermo
gen animeerde hij meer mensen om
waar te nemen en zo groeide onze
vereniging uit tot de oudste en een
van de actiefste verenigingen op deze
aarde op het gebied van het waarne
men van sterbedekkingen aan de
maan.
Op de Astrodag 2014, de 108-ste
bijeenkomst van werkende amateurs
in Goirle, ontving hij de prestigieuze
prijs op een druk bezochte meeting
uit handen van de voorzitter van de

Roelof met de Dr. J. van der Bilt-prijs.
(Foto: Barry Hamers)

Roelof met zijn kinderen. (Foto: Harrie Rutten)

Koninklijke Nederlandse Vereni
ging voor Weer- en Sterrenkunde,
dhr. Niek de Kort. Aan deze prijs is
een gekalligrafeerde oorkonde en
een geldbedrag verbonden.
Een aantal leden gaf acte de presen
ce en naast hen werd Roelof gefelici
teerd door in totaal ruim 65 deelne
mers van deze bijeenkomst, waaron
der zijn kinderen.
Naast Roelof hebben Arie Mak
(1951), Johan van der Meulen en
Berend Vastenholt (1954), Dik Sch
midt (1978), Cor Booy (1981), Adri
Gerritsen (1994) en Eric Limburg
(2003) de Dr. J. van der Biltprijs
ontvangen voor activiteiten op het
gebied van Sterbedekkingen. Henk
Bril daarbij ook nog voor zijn eclips
reizen (2005). Niet op het gebied van
Sterbedekkingen, maar wel lid van
onze vereniging hebben Jean Meeus
(1965), Henk Feijth en Georg Co
mello (1970), Harrie Rutten (1989),
Peter Bus en Alex Scholten (1997),
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Peter Louwman (1999), Herman ten
Haaf (2000), Ton Spaninks en Erik
Bellaard (2001) en Erwin van Bal
legoij (2011) deze prijs mogen ont
vangen.
Bijgaand een aantal sfeerplaatjes
tijdens de uitreiking.

Onze president Harrie Rutten en
Roelof. (Foto: Berry Hamers)

Roelof krijgt uit handen van de voor
zitter de Dr. J. van der Biltprijs.
(Foto: Harrie Rutten)

Roelof wordt gefeliciteerd door de
oud-president van onze vereniging,
Henk Bril. (Foto Berry Hamers)
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Roelof met de Dr. J. van der Bilt-prijs
winnaars die ook op de Astrodag
aanwezig waren. (Foto: Berry
Hamers)

Roelof met de leden van onze vereni
ging die ook op de Astrodag aanwezig
waren. (Foto: Berry Hamers)

Roelof met op de achtergrond de
voorzitter van de KNVWS Niek de
Kort. (Foto: Harrie Rutten)
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(T)rillingen in het hoge noorden
Door Adri Gerritsen
 
Soms gaat de tijd zó snel, dat bepaalde gebeurtenissen, die nog duidelijk in je geheugen staan gegrift, inmiddels
geschiedenis zijn geworden. Om te voorkomen dat er nimmer iets aan het papier zou worden toevertrouwd voor
wat betreft deze bijzondere gebeurtenis, moest het er dan toch maar eens van komen...

Volgende keer beter
Na op de Astrodag van 2013 ieder
een te hebben opgeroepen om toch
maar vooral deel te nemen aan één
van de twee expedities die zouden
worden ingericht voor de rakende
bedekking van 8 november dat jaar,
tikken de dagen die nog resten lang
zaam weg. Het loont de moeite: een
ster van magnitude 6.7, die bij een
maanfase van slechts 32% rakend
aan de donkere rand zal worden
bedekt. Het geheel zal zich voltrek
ken op vrijdagmiddag rond 17h 48m.
Voor wie geen kans ziet om zich bij
een expeditie aan te sluiten, bestaat
altijd nog de mogelijkheid om zelf
iets op touw te zetten. De rakende
bedekking loopt immers van zuid
west naar noordoost dwars door
Nederland, dus zitten veel waarne
mers altijd wel ergens in de buurt van
de grenslijn. Aardige bijkomstigheid
was bovendien dat deze rakende te
vens te zien was vanuit Volkssterren
wacht Mercurius (Dordrecht) en de
Sonnenborgh (Utrecht). Na op
voorhand de nodige informatie te
hebben verstrekt, werd duidelijk dat
we hiermee in ieder geval over twee
respectabele waarneemposten be
schikten.
Maar helaas, ook dit keer kende het
fenomeen ‘rakende bedekking’ een
al evenzo voorspelbare ontknoping:
geen maan, wél regen; een bijna ver
trouwd beeld voor onze hobby.
Tegen beter weten in heb ik rond zes
uur nog contact gehad met Volks
sterrenwacht Mercurius. Het ant
woord op de vraag of zij mogelijk
dan toch nog alle geluk van de wereld
hadden gehad, laat zich makkelijk
raden...
 
Het verwerken van dit soort frustra
ties gaat in de praktijk het snelst door
jezelf maar gelijk een nieuw doel te
stellen. En dat doel was snel gevon
den. Op 8 februari 2014 zou zich

namelijk opnieuw een rakende be
dekking onder gunstige omstandig
heden gaan voltrekken. Het betrof
de ster X 6123, die bij een maanfase
van 69% en een hoogte van 53° de
maan aan de donkere zijde zou
raken. Enig minpuntje was de ligging
van de raaklijn. Dit maal geen lan
delijke happening, maar een schouw
spel dat zou zijn voorbehouden aan
een select groepje waarnemers langs
een lijn die zou lopen van Vlieland,
via Leeuwarden en Groningen, naar
Veendam.
 
De aftrap
Het is 29 november 2013 als de eerste
email de deur uitgaat met daarin de
gegevens voor de rakende bedekking
die ons de meest recente kater zou
moeten doen vergeten. In eerste in
stantie worden hiervoor alle geïnte
resseerden benaderd die bij de vorige
gelegenheid te kennen hadden gege
ven op scherp te staan: Henk Bril,
Hans Govaarts, Henk de Groot,
Marion Iris van der Linden, Henk
Masselink, Wim Nobel, Harrie Rut
ten en Jan Maarten Winkel. Omdat
de verwachting is dat zich op enig
moment nog de nodige waarnemers

Figuur 1 - De expeditie ten noordoosten van Veendam met noordelijke- (rood,
boven) en zuidelijke begrenzing (groen, onder)

uit Groningen, Drenthe en zelfs
Duitsland bij ons zullen aansluiten,
wordt Veendam uitverkoren als uit
valsbasis (figuur 1). Op deze manier
kan het totaal aantal reiskilometers
namelijk zoveel mogelijk worden
beperkt.
 
Al spittend in het archief, kom ik nog
een aantal illustere namen tegen die
zeker niet mogen ontbreken als het
gaat om het waarnemen van rakende
bedekkingen in het hoge noorden:
Wim Zijlema en Wim Zanstra. Ook
zij zijn erg enthousiast over de op
hande zijnde expeditie, zodat al snel
de knoop is doorgehakt om de
krachten te bundelen. Als niet lang
daarna ook Boelie Boelens en Eber
hard Bredner kunnen worden toege
voegd aan de deelnemerslijst, dan
staat het totaal, inclusief mijn eigen
deelname, op niet minder dan 13.
 
Virtuele inspectie
En dan begint het onvermijdelijke
zoeken naar een geschikte locatie.
Veendam is weliswaar een prima
trefpunt, maar voor de waarneming
zelf moeten we hier natuurlijk niet
zijn. Gelukkig beschikken we tegen
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woordig over allerlei handige hulp
middelen die het leven van een ra
kende sterbedekker een stuk aange
namer maken. Moest je vroeger nog
ter plaatse het landschap verkennen,
tegenwoordig doen we dat vanuit
onze luie stoel door met Google
Maps en Google Street View alvast
het kaf van het koren te scheiden. De
foto’s zijn van een dusdanig hoge
kwaliteit, dat het eigenlijk niet langer
nodig is om zelf op voorhand pools
hoogte te gaan nemen (voor mij een
besparing van niet minder dan 430
km). Het blijft natuurlijk wel oppas
sen, omdat sommige foto’s een paar
jaar oud zijn, zodat hetgeen op de
foto is te zien niet per definitie de
werkelijkheid weerspiegelt. Geluk
kig is de kans hierop in de verstede
lijkte gebieden het grootst en op het
platteland het kleinst. Toch loont het
de moeite om iedere post die middels
Google wordt geselecteerd als het
ware ‘dubbel’ uit te voeren. In feite
komt het erop neer dat op een paar
honderd meter afstand een andere
post wordt geselecteerd die als eigen
schap heeft dat van daaruit de ster
nagenoeg dezelfde route langs het
maanprofiel volgt als bij de oor
spronkelijke post. Aldus werden
nabij het dorp Meeden, 5 kilometer
ten noordoosten van Veendam gele
gen, 22 posten uitgezocht, waarvan
een aantal elkaar gedeeltelijk over
lapte.
 
De strategie
Voor een expeditieleider is het altijd
weer een grote uitdaging om ieder
een tevreden te stellen. Niet zelden
reizen deelnemers vaak over afstan
den van een paar honderd kilometer
en moeten ze zich de nodige moeite
getroosten om deel te kunnen
nemen. Aan de andere kant mag
natuurlijk ook niet het resultaat van
de expeditie als geheel uit het oog
worden verloren. Persoonlijk streef
ik er dan ook naar om waarnemers
die beschikken over een videocame
ra met timeinserter zoveel mogelijk
te positioneren op plaatsen langs het
maanprofiel waar het er wel eens
heftig aan toe zou kunnen gaan.
Visuele waarnemers krijgen in de
regel posten toegewezen waar de
verwachte intervallen tussen de be

dekkingen van dienaard zijn, dat de
bedekkingtijdstippen nog enigszins
betrouwbaar zijn te registreren mid
dels een stopwatch en cassetterecor
der. Uitgangspunt is echter dat ie
dereen in staat gesteld moet worden
om één of meerdere bedekkingen te
zien. Gelukkig is met de komst van
de Kaguya-data de kans dat we in
dat verband ooit nog voor verrassin
gen komen te staan tot een absoluut
minimum teruggebracht. Daar waar
vroeger op basis van de Watts-data
veelal sprake was van een ware lote
rij, zeker als het de Cassini-regio
betrof, weten we vandaag de dag tot
op 100 meter nauwkeurig wat een
waarnemer zo’n beetje mag ver
wachten.
 
Omdat Roelof Mink, Albert Ros,
Jos Warmerdam en Christian Am
bros zich inmiddels ook bij de expe
ditie hadden aangesloten, was het,
nu de teller op 17 deelnemers stond,
meer dan ooit zaak om enige struc
tuur aan te brengen, wilde het geheel
niet in een chaos ontaarden. Daarom
werd aan iedere deelnemer gevraagd
aan te geven welk type telescoop zou
worden meegenomen en op welke
wijze de beeld-/tijdregistratie zou
plaatsvinden. Aldus werd iedere
waarnemer in één van de vier onder
staande categorieën ingedeeld:

1 – visueel, zonder mogelijkheid tot tijdregistratie
2 – visueel, inclusief mogelijkheid tot tijdregistratie (stopwatch)
3 – video, zonder mogelijkheid tot tijdregistratie
4 – video, inclusief mogelijkheid tot tijdregistratie (timeinserter)

Wat gelijk opviel, was het gegeven
dat er niet minder dan 9 waarnemers
tot de 4e categorie behoorden, een
aantal waar we vroeger slechts van
konden dromen.
 
Nu de posten zijn uitgezocht, rest
nog het vinden van een geschikt
verzamelpunt. Onder winterse con
dities luistert dit extra nauw, omdat
we weinig zin hebben om vooraf
gaand aan de rakende bedekking een
paar uur lang in de polder te gaan
staan koukleumen. Gelukkig bood
Veendam ons in dat opzicht een
aardig onderkomen in de vorm van
grand café Rembrandt, dat vrijwel
in het centrum ligt en slechts 12 mi

nuten rijden is verwijderd van Mee
den (figuur 2).
 

Figuur 2 - Grand café Rembrandt

A7
Rakende bedekkingen zijn altijd
omgeven met een zweem van onze
kerheid. Als het weer geen roet in het
eten gooit, dan is het meestal wel iets
anders. Mijn verbazing was dan ook
groot dat alles in de aanloop naar de
dag des oordeels probleemloos leek
te verlopen. Lang heeft deze verwon
dering echter niet geduurd, want op
vrijdag 17 januari mag minister
Kamp op het gemeentehuis van
Loppersum tekst en uitleg komen
geven over de huidige gang van
zaken rondom de aardgaswinning.
De spanning is om te snijden als ge
dupeerden tijdens de persconferentie
met gebalde vuisten de ruiten van het
gemeentehuis aan diggelen dreigen
te slaan. Het beeld van oprukkende
tractoren maakt de sfeer nog grim
miger. Het lijkt slechts een kwestie
van tijd voordat een ware volksop

stand zich voor onze ogen zal ont
vouwen. Dreigementen om des
noods heel Groningen ‘op slot te
gooien’ maken dat er afgezien van
het weer nóg een onzekerheid is bij
gekomen. Het blokkeren van de A7
en het uit de kast trekken van ‘iets
groots’, voor het geval men niet tot
overeenstemming mocht komen, is
voor onze trouwe vriend Mr. Murp
hy koren op de molen. Hij had het
zich niet beter kunnen wensen...
Om verrassingen te voorkomen,
licht ik de waarnemers alvast in over
het mogelijke onheil dat ons te wach
ten staat. De boodschap gaat vooral
uit naar onze Duitse collega’s Eber
hard Bredner en Christian Ambros,
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omdat niet zeker is wat zij hier in
Duitsland allemaal van hebben mee
gekregen. Veel opties zijn er in het
geval van een wegblokkade overi
gens niet, omdat mag worden aange
nomen dat bij een blokkade van de
A7 de secundaire wegen al snel ver
stopt zullen raken. De enige uitwijk
mogelijkheid is, mocht het zover
komen, Friesland; een overigens
weinig aantrekkelijke gedachte,
want in dat geval zou het hele proces
rondom het uitzoeken van de posten
weer van voor af aan moeten begin
nen.
Gelukkig gaat in de daarop volgende
dagen de geest weer langzaam in de
fles. Een echte oplossing is er niet,
maar de ergste kou lijkt vooralsnog
weer even uit de lucht.
 
Countdown
Op zaterdag 25 januari gaat de defi
nitieve set documenten de deur uit.
Deze bestaat naast een hernieuwde
uitnodiging uit de definitieve lijst
met waarnemers, een gedetailleerd
overzicht van elke post (Google
Street View), een checklist, een tijd
schema, en een routebeschrijving
van Veendam naar Meeden.
 
Als Henk Bril bericht dat hij op 8
februari een lezing moet geven bij
Transport & Logistiek Nederland en
pas op zijn vroegst rond 17h 30m
vanuit Noordwijk kan vertrekken,
komt het hele avontuur voor hem
daarmee al snel op losse schroeven
te staan. Als bovendien daags voor
de rakende bedekking ook nog eens
blijkt dat zijn lezing verder naar
achteren is verschoven, lijkt zijn
deelname daarmee op voorhand
uitgesloten. Een flinke aderlating...
 
Met minder dan 24 uur te gaan, is
het aftellen nu echt begonnen. Veel
duidelijkheid over het al dan niet
doorgaan van de expeditie is er op
dat moment nog niet; onzekerheid
des te meer. Het heeft de afgelopen
dagen namelijk herhaaldelijk gere
gend, zodat de grond inmiddels be
hoorlijk verzadigd is geraakt. Wat
dat betreft mogen we nog van geluk
spreken dat de meeste posten zijn
uitgerust met een betonnen plaat.
 

Het weerbericht geeft die avond ook
al weinig reden tot optimisme. Als
we nu de balans zouden moeten op
maken, dat was het einde verhaal
geweest. Het verleden heeft ons ech
ter geleerd het in dergelijke situaties
nog niet op te geven. Met een gezon
de dosis tegenzin worden de eerste
spullen alvast klaargezet voor de dag
van morgen.
 
8 februari 2014
Na vele weken van intensieve voor
bereiding is het dan eindelijk zover;
we kunnen vandaag revanche nemen
op de rakende van 8 november 2013,
die een paar maanden eerder vanwe
ge de weersomstandigheden letter
lijk en figuurlijk in het water viel.
 
Er is goed en slecht nieuws. Het
goede nieuws is dat Groningen nog
altijd bereikbaar is en niet gebukt
gaat onder de gevreesde wegblokka
des. Daar staat echter tegenover dat
het weer ons alles behalve hoopvol
stemt; het regent met regelmatige
tussenpozen. De expeditie onder
deze omstandigheden door laten
gaan is geen optie.
 
Langzaam maar zeker tikt de tijd
weg. Het begint erom te spannen: om
12h zal de definitieve beslissing moe
ten worden genomen: een GO, of
NO-GO. Haastig werp ik nog even
een blik op de buienradar en de
Duitse weersite mr-wetter.de, ons
aanbevolen door Eberhard Bredner.
Op de buienradar (figuur 3) is te zien
dat het oosten van het land er weer
eens flink van langs krijgt; een uitge

Figuur 4 - Opklaringen in aantocht

Figuur 3 - De laatste regenzone trekt
over

strekte regenzone zorgt er voor dat
in de omgeving van Veendam nog
eens de nodige liters hemelwater aan
de bodem worden toegevoegd. Toch
gloort er tegelijkertijd ook hoop. Uit
de satellietbeelden blijkt namelijk
dat zich op de Noordzee en ten wes
ten daarvan opklaringen bevinden
(figuur 4). Of deze echter tijdig het
oosten van Nederland zullen berei
ken, is nog allerminst zeker. Voorlo
pig weten we ons gesteund door de
Duitse weersite, die aangeeft dat het
omstreeks 22h die avond in de om
geving van Veendam vrijwel onbe
wolkt zal zijn. Hopelijk komen die
opklaringen, gedreven door de straf
fe wind die er staat, zo’n drie kwar
tier eerder op de plaats van bestem
ming aan, want anders hebben we
alsnog het nakijken…
 
Opnieuw slaat de verwarring toe als
blijkt dat andere sites voor Veendam
rond het bewuste tijdstip een bewol
kingsgraad van 90% te zien geven.
Op voorhand hadden we afgespro
ken om in geval van twijfel toch maar
te gaan. Maar ja, wat is wijsheid?
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We hebben nog twee uur te gaan
voordat een definitieve beslissing
genomen moet worden. Ondertus
sen pak ik alle benodigde apparatuur
alvast in en breng deze naar de auto.
Ik had dit moment liever nog even
uitgesteld, maar besefte tegelijker
tijd dat dit geen optie was. Rond het
middaguur zou alles immers bij een
eventuele GO in een stroomversnel
ling terecht komen met alle onge
wenste bijkomstigheden van dien.
Veel zin om uiteindelijk dan toch nog
te moeten haasten had ik niet.
 
De Duitse weersite blijft volharden
in de verwachting dat het in de twee
de helft van de avond rond Veendam
flink zal gaan opklaren. De andere
sites zijn nog altijd ronduit pessimis
tisch gestemd. Aan dit soort twijfel
heb je niet veel, dus uiteindelijk
wordt om 11h 57m een GO gegeven.
 
Op pad
Ofschoon Google Maps mij een
routebeschrijving voorschotelt die
loopt vanuit Amstelveen naar Mee
den via Almere en Emmeloord, be
sluit ik toch maar te kiezen voor het
alternatief dat mij via de Afsluitdijk
naar de gewenste bestemming voert.
Het is ruim 20 kilometer omrijden,
maar dat heb ik er, gezien de brood
nodige variatie, graag voor over.
 
Rond 13h 30m wordt het navigatie
systeem aangezet en vertrek ik met
een volle tank richting Veendam.
Het is nog altijd bewolkt, maar ik
praat mezelf alvast moed in met de
gedachte dat de opklaringen onder
weg zijn. De grote vraag is alleen:
zullen ze op tijd komen? Onderweg
mijmer ik nog wat verder over wat
in mijn beleving inmiddels de ‘raken
de van het jaar’ zou kunnen worden.
 
Nadat de Afsluitdijk is gepasseerd en
Sneek in zicht komt, loop ik in mijn
gedachten nog even alle handelingen
na die verband houden met het in
pakken van de spullen. Er knaagt
iets, maar ik kan het nog niet direct
benoemen. De telescoop inclusief
oculairen? Ingepakt. De WA
T-120N camera? Ingepakt. De accu
voor de aandrijving en de WA
T-120N camera? Juist; ingepakt. De

camcorder? Yep. De batterijen voor
de camcorder? Ehh... Momentje,
geen paniek. De batterijen... Uhh...
Wacht even; ik leg die spullen altijd
op dezelfde plaats, dus het kán haast
niet anders dan dat ze zijn meegeno
men. Het vervelende is echter dat ik
mij kan herinneren alle onderdelen
in de hand te hebben gehad, behalve
dan die dekselse batterijen.
 
De kilometers verstrijken en hope
lijk heb ik mij vergist. Als de batte
rijen inderdaad nog thuisliggen, dan
ben ik na Henk Bril het tweede
slachtoffer dat de arena mag verla
ten nog voordat we goed en wel be
gonnen zijn. Terugrijden heeft geen
zin meer, omdat er inmiddels 130
kilometer op de teller staat.
Als expeditieleider kan ik de komen
de uren echter prima vullen. Dus als
het inderdaad niet meer tot waarne
men mocht komen, dan kan ik mijn
energie ten minste nog ergens anders
aan kwijt. Ik had een extra batterij
voor de telescoop van Wim Nobel
meegenomen (dat dan weer wel), dus
bestaat plan B eruit dat we eventueel
gezamenlijk kunnen gaan waarne
men. Een schrale troost.
 

Figuur 5 - Waarneempost in Meeden

The eagle has landed
Na een rit van ruim twee uur bereik
ik rond 16h het zwaartepunt voor
deze avond; het dorp Meeden. Het
weer interesseert mij op dit moment
nog even niet, de batterijen des te
meer. Voorzichtig haal ik de tas te
voorschijn waarin ze zouden moeten
zitten. De kansen worden snel klei
ner. Mijn angst wordt bewaarheid:
de batterijen liggen nog thuis…

Na het Groningse landschap met de
nodige krachttermen te hebben ver
rijkt, is het tijd voor de inwendige
mens. Drinken blijft belangrijk,
want zelfs in de winterperiode be
staat de kans op uitdroging. Tussen
de bedrijven door schiet ik gelijk nog
even wat foto’s van de omgeving
(figuur 5). Het is jammer dat de
weergoden nog niet willen meewer
ken, want het noordelijk deel van het
terrein is in één woord fantastisch:
geen kip te bekennen en ook geen
doorgaand verkeer. Hier kan je ten
minste in alle rust waarnemen. Het
enige minpunt is de vrij harde wind.
Wat zal de gevoelstemperatuur zijn
als de duisternis eenmaal is ingeval
len? En, welke hinder gaan de waar
nemers daar straks van ondervinden?
 
Om eventuele verrassingen voor te
zijn, rijd ik ook nog even langs de
zuidelijke posten. Ook hier geen
onverwachte obstakels; het ziet er
allemaal prima uit. De eerste voor
bereidingen zijn hiermee afgerond.
Het is tijd om koers te zetten richting
Veendam.
 
Prins Hendrikplein 7
Na tien minuten bereik ik het verza
melpunt; grand café Rembrandt.
Het oogt net zo pittoresk als op de
beelden van Street View, zodat we
hier de komende uren een prima
onderkomen hebben. Er is tevens
voldoende parkeergelegenheid voor
iedereen. Dit voorkomt dat er straks,
zodra we koers zetten richting Mee
den, geen kostbare tijd verloren gaat
als gevolg van het wachten op deel
nemers die hun auto eerst nog aan
de andere kant van de stad moeten
ophalen.
 
Op het parkeerterrein ontwaar ik als
eerste een voor mij onbekend ge
zicht. Gezien de handelingen die hij
in de kofferbak verricht, kan het
haast niet anders dan dat we hier de
eerste deelnemer in het vizier heb
ben. En inderdaad; het blijkt één van
onze Duitse waarnemers te zijn,
Christian Ambros. Niet lang daarna
duiken er nog meer bekenden op,
zoals Jan Maarten Winkel en Jos
Warmerdam.
Gelaten werpen we gezamenlijk een
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blik naar boven: de eerste vage teke
nen van de maan worden zichtbaar.
Veel soeps is het nog niet, maar de
weersverbetering lijkt door te zetten.
Het is buiten niet bepaald warm, dus
haasten wij ons snel naar binnen.
 
Langzamerhand druppelt de ont
vangstruimte vol met waarnemers,
die allemaal één prangende vraag
hebben: gaat het ons vanavond luk
ken? We hebben nog krap vier uur te
gaan. Op de buienradar is te zien dat
de opklaringen, die ten westen van
ons liggen, stilaan terrein beginnen
te winnen; we zitten nog altijd in de
race…
 
Nadat aan iedereen de nodige be
scheiden zijn uitgedeeld en de laatste
wijzigingen voor wat betreft de be
manning van de posten zijn doorge
voerd, is de tijd aangebroken voor
een culinair intermezzo. In totaal
nemen niet minder dan 21 personen
plaats aan een extra lange tafel die er
speciaal ter gelegenheid van onze
komst was neergezet. In totaal is er
anderhalf uur gereserveerd om al het
lekkers te verorberen (figuur 6, met
dank aan Hans Govaarts). Veel meer
speelruimte is er niet, want het ge
bruikelijke afrekenen zal naar ver
wachting ook nog wel de nodige tijd
kosten.
 

Figuur 6 - Het diner voorafgaand aan
de waarneming

De laatste etappe
Het is rond 19h als de laatste deelne
mer zijn rekening heeft betaald en de
deur achter zich dichttrekt; het mo
ment van de waarheid is aangebro
ken. Eenmaal buiten aangekomen
zien we dat de maan met steeds gro
tere tussenpozen is te zien. Tussen de
wolken door is het kraak en kraak
helder.
 

Omdat het onbegonnen werk is om
zo’n 15 auto’s op sleeptouw te nemen
door de bebouwde kom van Veen
dam, was reeds een aantal weken
eerder afgesproken dat iedereen zelf
verantwoordelijk was voor het gron
dig bestuderen van de meegeleverde
routebeschrijving. De meesten had
den echter de beschikking over een
navigatiesysteem, zodat iedereen
uiteindelijk 20 minuten later op de
plaats van bestemming aankwam.
Als trefpunt was gekozen voor een
grote parkeerplaats aan de Heere
weg. Geen overbodige luxe, want al
snel bleek het terrein gevuld te zijn
met een ware colonne aan gretige
waarnemers.
 
De waarnemers worden opgesplitst
in twee groepen: één groep die ten
noorden van Meeden zal gaan waar
nemen, en een tweede groep die ten
zuiden van onze uitvalsbasis zal zijn
gepositioneerd. Omdat het in het
donker toch nog vrij moeilijk is om
aan de hand van een foto je eigen
post te herkennen, lijkt het me uit
eindelijk toch maar beter om ieder
een persoonlijk te begeleiden. Om
het geheel nog enigszins hanteerbaar
te maken, wordt besloten de noorde
lijke groep eveneens in tweeën op te
splitsen; één groep die langs de Ze
venwoldsterweg gaat staan, en een
andere die aan de Venneweg zal
neerstrijken. De overige waarne
mers, die in zuidelijke richting staan,
hadden al te kennen gegeven zelf hun
weg te kunnen vinden. Dit kwam mij
overigens niet slecht uit, want on
danks het strakke schema begon de
tijd al aardig te dringen.
 
Na een half uur was de klus geklaard
en kon iedereen beginnen met het
optuigen van het meegebrachte ma
terieel. Zelf nam ik samen met Wim
Nobel stelling op de meest noorde
lijke post. Volgens het Kaguya pro
fiel zouden we hier kans moeten
maken op meerdere korte in- en
uittreden, verspreid over een periode
van ongeveer een halve minuut.
Na te zijn uitgestapt, vielen mij gelijk
twee dingen op: een grote mestvaalt,
omgeven door de nodige drek, en de
snijdende kou. Dat laatste was na
tuurlijk mijn eigen schuld; had ik

maar dikkere kleding moeten aan
trekken.
Terwijl Wim bezig is zijn apparatuur
op te stellen, neem ik regelmatig mijn
toevlucht tot de auto. Alleen op deze
manier houd ik het de komende an
derhalf uur nog enigszins vol.
Nieuwsgierig pak ik de mobiele tele
foon en raadpleeg de buienradar.
Het is inmiddels donker, dus visuele
beelden zitten er niet meer in. De
infrarood opnamen tonen echter dat
de opklaringen zich inmiddels over
Friesland hebben uitgestrekt en het
westen van Groningen aan het vero
veren zijn. Het zal erom gaan
spannen…
 
Go Murphy, go!
Wim is nog altijd bezig een gevecht
op leven en dood te leveren met een
tros kabels die bij nader inzien nét
iets te kort blijkt te zijn. Samen pro
beren we er het beste van te maken.
Het is bijna 21h, dus hebben we nog
krap 20 minuten voordat de waarne
ming begint.
 
Na de nodige kunstgrepen te hebben
uitgevoerd, staat er ten slotte iets wat
op een werkende opstelling lijkt.
Alles is in gereedheid gebracht: de
WAT-120N, de timeinserter, de lap
top en, niet te vergeten, de telescoop.
Een vervelende bijkomstigheid is
echter dat de timeinserter het vertikt
om te synchroniseren. Het probleem
was al eerder bekend, maar stilletjes
hadden we er op gehoopt dat het in
het open veld wel goed zou komen.
Het gevolg is dat er naast de GPS-
coördinaten nu ook geen absolute
tijdsaanduiding is te zien op het
beeldscherm. Dat laatste is natuur
lijk behoorlijk vervelend, maar
maakt nog niet dat we uitgeschakeld
zijn. Achteraf kunnen we namelijk
de beelden alsnog frame voor frame
bekijken, zodat we in ieder geval de
tijdstippen relatief ten opzichte van
elkaar kunnen uitmeten; beter een
half ei dan een lege dop.
 
De tijd tikt genadeloos verder, ter
wijl het volgende ongerief zich aan
dient: de accu van de laptop lijkt niet
bestand tegen dit soort omstandig
heden en begint het langzaam maar
zeker op te geven; de beelden van de
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Watec-camera vallen met enige re
gelmaat weg. We hebben nog tien
minuten te gaan tot de waarneming
en moeten onderkennen dat we op
dood spoor zitten…
Tot overmaat van ramp heeft de
glasheldere lucht plaats moeten
maken voor een onvervalst pak be
wolking dat de maan volledig aan
ons oog onttrekt. Slechts sporadisch
vangen we nog een glimp op van de
ster. We geven ons nog niet gewon
nen.
De buienradar toont ons dat de op
klaringen al opgerukt zijn tot aan de
voordeur van Veendam. De meeste
bewolking trekt weg, maar helemaal
opklaren doet het vooralsnog niet;
om gek van te worden.
 
We halen plan B uit de kast en nemen
het besluit dat Wim visueel gaat
waarnemen. Omdat we geen casset
terecorder hebben, nemen we onze
toevlucht tot de spraakrecorder van
mijn mobiele telefoon. Een DCF77-
ontvanger hebben we niet in ons
assortiment zitten, dus moet de ij
king van de mobiele telefoon maar
even worden uitgesteld tot het einde
van de avond, als we weer gerieflijk
achter de kachel zitten.
 
Knarsetanden
Zo goed en zo kwaad als het gaat
starten we onze waarneming. De
maan is goed te zien, maar de ster in
het geheel niet. Aangezien we nog
ruimschoots voor het vroegst moge
lijke bedekkingtijdstip zitten, weten
we gelijk dat wolkenflarden hier
debet aan zijn. We krijgen in dat
verband de komende minuten dus
nog een harde noot te kraken.
Een minuut later gaat de maan schuil
achter de nodige bewolking. Het
wachten lijkt eindeloos te duren.
Anderhalve minuut later vangen we
wederom een glimp op van de maan;
ook dit maal zonder ster. Lang duurt
de pret echter niet, als het beeld al
vrij snel weer op zwart gaat. Als de
waarneming twee minuten onder
weg is, verschijnt de maan mét ster
ten tonele. Twee seconden later is de
ster opnieuw verdwenen. Op zich
goed nieuws, ware het niet dat deze
constatering een hele minuut te
vroeg komt in verhouding tot ons

theoretisch vroegst mogelijke bedek
kingstijdstip. Ook nu weer speelt de
bewolking ons dus parten.
 
In de daaropvolgende drie minuten
passeren alle varianten de revue. We
hebben inmiddels dan ook geen idee
meer waar we zo langzamerhand nog
naar staan te kijken. In feite hebben
alleen de momenten waarop de ster
te zien is nog een zekere toegevoegde
waarde. Immers, je weet dan name
lijk zeker dat deze op dat moment
niet bedekt is. Het ontbreken van de
ster kan echter duiden op een bedek
king, maar ook op bewolking, of een
waarnemer die per ongeluk net even
naast de ster aan het kijken is. In
dergelijke gevallen heb je dus een
bevestiging nodig van een onafhan
kelijk waarnemer die zich in de buurt
bevindt.
 
Na vier en een halve minuut zit de
klus er op. We hebben in ieder geval
iets gezien, al zal de analyse van de
resultaten nog moeten uitwijzen wat
de waarde van onze inspanning is
geweest. Terwijl we alle onderdelen
aan het demonteren zijn, kijk ik on
willekeurig nog maar eens in weste
lijke richting. Dit kán gewoon niet
waar zijn: de opklaringen zijn gear
riveerd, en alle bewolking lijkt als bij
toverslag te zijn verdwenen. De
druiven smaken zuur, héél erg zuur.
 
De balans
Drie kwartier later is iedereen weer
teruggekeerd op de parkeerplaats in
Meeden. Al snel wordt duidelijk dat
wij die avond bepaald geen uitzon
dering waren. Bewolking en harde
wind blijken de grootste spelbrekers
te zijn geweest. De meesten hebben
in feite niets gezien. Slechts een en
keling maakt melding van een (deels)
geslaagde waarneming.
 
Onder een wolkenloze sterrenhemel
wordt duidelijk dat iedereen deze
avond op zijn eigen manier heeft
beleefd. Over één ding zijn we het
echter allemaal eens: het was een zeer
geslaagd evenement. En die opkla
ringen die een kwartier te laat kwa
men? Ja, daar raken we voorlopig
nog niet over uitgepraat.
 

We spelen nog even met de gedachte
om weer terug te keren naar grand
café Rembrandt. Bij de meeste is de
puf er echter uit. Bovendien moeten
sommigen nog een flink aantal kilo
meters reizen, dus komen we tot de
conclusie dat het eigenlijk zo wel
mooi is geweest. Een échte revanche
is het dus niet geworden. Maar daar
staat tegenover dat we ook niet met
lege handen naar huis zullen gaan.
Als de laatste auto vertrokken is,
keert de rust weer terug in Meeden
en zal weldra niets meer herinneren
aan deze bijzondere avond die we
nog lang zullen koesteren. De ster
rennacht neemt het roer weer van
ons over.
 
Eenmaal thuisgekomen rest nog het
ijken van de mobiele telefoon aan het
DCF77-tijdsein. Uiteindelijk bleek
de telefoon 37 seconden op het wer
kelijke tijdsein te hebben voorgelo
pen.
Voordat ik het zelf ook voor gezien
houd, rest nog die andere vraag:
waar liggen de batterijen van de
camcorder? Lang hoef ik niet op een
antwoord te wachten; ze liggen ach
ter twee stroomadapters en waren
daarmee volledig aan het zicht ont
trokken. Een verklaring is snel ge
vonden. Een paar dagen eerder heb
ik de hele opstelling namelijk thuis
nog eens doorgetest. Om de accu van
de aandrijving zoveel mogelijk te
sparen, heb ik vervolgens de stroom
adapters voor de WAT-120N en de
timeinserter gebruikt. Na afloop heb
ik deze voor de andere accu’s terug
gezet in plaats van er achter. Een
kleine vergissing met grote gevol
gen...
 
Het vervolg
De eerste waarneming die de volgen
de dag in mijn mailbox zit, betreft
die van Wim Zijlema, die samen met
Harriet Overmars een post had be
mand. Ook Wim had last van de
bewolking en de soms harde wind.
Uiteindelijk wist hij middels de stop
watch dan toch nog een in- en uittre
de vast te leggen. Maar tegelijkertijd
maakt Wim de kanttekening dat als
gevolg van de bewolking de intrede
wel eens een halve tot een hele mi
nuut eerder plaatsgevonden zou
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kunnen hebben. Daarnaast, zo laat
hij weten, was de ster pas weer zicht
baar toen deze zich inmiddels op
enige afstand van de verlichte maan
rand bevond.
 
Op maandag de 10e komt een wel
heel bijzondere waarneming binnen.
Jan Maarten Winkel had namelijk
de bedekking geregistreerd met een
van Eberhard Bredner geleende
Watec-camera. Aanvankelijk was
niet duidelijk of daar ook een bruik
baar bedekkingtijdstip tussen zat,
omdat als gevolg van de harde wind
de ster zo nu en dan leek te zijn ver
dwenen. Eberhard heeft daarom alle
10.500 frames stuk voor stuk moeten
bekijken; een waar monnikenwerk.
Maar de moeite bleek niet tever
geefs, als op één van de beeldjes blijkt
dat rond 21h 22m 40s de ster plotse
ling achter de maanrand vandaan
komt.
 
Nog diezelfde dag laat ook Henk de
Groot van zich horen. Ook hij heeft
met een Watec-camera waargeno
men, dus de verwachtingen zijn we
derom hooggespannen. Door de
harde wind is de uittrede helaas ver
loren gegaan, maar er is gelukkig
ook goed nieuws: er is op
20h 18m 57s met grote zekerheid een
intrede vastgelegd.
 
Uit de vele mailwisselingen blijkt
verder dat iedereen een zeer goed
gevoel aan dit avontuur heeft over
gehouden. Helaas was het slechts
weinigen gegeven om de kroon op
hun werk te zetten. Desalniettemin:
grote hulde aan iedereen die zich de
moeite heeft getroost om die bewus
te avond alles uit de kast te halen.
 
De reductie
Het sluitstuk van elke expeditie,
vooropgesteld dat deze een positief
resultaat heeft opgeleverd, bestaat
uit het analyseren van de waarne
mingen, oftewel: de reductie. In to
taal bedraagt de oogst dus twee be
trouwbare contacttijdstippen: een
intrede van Henk de Groot, en een
uittrede van Jan Maarten Winkel.
Daarnaast is het natuurlijk interes
sant om te weten hoe de, zoals hij het
zelf noemt, twijfelachtige waarne

Figuur 7 - De reductie

ming van Wim Zijlema zich tot het
maanprofiel verhoudt.
 
In tegenstelling tot vroeger, wordt
tegenwoordig gebruik gemaakt van
de Kaguya-data voor het herleiden
van de vorm van het maanprofiel.
Een groot voordeel, want op basis
van de oude Watts kaarten zouden
we voor deze rakende bedekking nu
anders een serieus probleem hebben
gehad. Immers, een deel van het
profiel ligt, in de context van de
Watts-data, in de beruchte Cassini-
regio; het gebied waar betrouwbare
hoogtegegevens ontbreken.
Nadat de berekeningen waren ge
maakt, konden de waarnemingen op
het maanprofiel worden geplot.
Duidelijk was te zien hoe de waarne
mingen van Jan Maarten Winkel en
Henk de Groot een vrijwel perfecte
match hadden met de Kaguya-data:
voorwaar een schitterend resultaat.
Hieruit blijkt maar eens temeer hoe
waardevol videowaarnemingen ei
genlijk zijn.

Vervolgens was het de beurt aan de
waarneming van Wim Zijlema.
Zoals hijzelf al had verwacht, is de
uittrede veel te laat opgemerkt als
gevolg van de bewolking; deze valt
zelfs zo veel buiten de boot, dat het
bewuste moment niet in het plaatje
kan worden afgebeeld. Zijn ver
meende intrede is daarentegen nog
wel terug te vinden in de getoonde
reductie, zij het dat het tijdstip van
de werkelijke intrede zo’n 1 minuut

eerder moet zijn geweest. Ook dit
klopt met het commentaar dat Wim
zelf al aan zijn waarneming had
toegevoegd (figuur 7).
 
Al met al kunnen we vaststellen dat
de expeditie als geheel uitermate
geslaagd was. Natuurlijk hadden we
liever met 50 contacttijdstippen of
meer huiswaarts gekeerd, maar het
zat er die avond domweg niet in; de
opklaringen kwamen net een kwar
tiertje te laat. En als we in Friesland
waren gaan staan? Ja, als... dat is dus
nakaarten.
Maar gelukkig hebben we niet met
lege handen van het strijdtoneel af
scheid moeten nemen. Het is dan
wellicht niet helemaal gegaan zoals
we hadden gehoopt, maar één ding
staat vast: rakende bedekkingen zijn
nog altijd springlevend.
 
Voor mezelf was dit trouwens ook
weer een leermoment. Zo is de check
list daags na de rakende bedekking
gewijzigd, zodat alle accu’s nu met

naam en toenaam worden genoemd.
Daarnaast heb ik nog eens mogen
ervaren dat het niet per se hoeft te
vriezen om het koud te hebben. Het
achter de hand houden van extra
warme kleding is dan ook zeker geen
overbodige luxe.
 
Ook 2015 biedt ons een aantal uitge
lezen kansen om weer eens helemaal
los te gaan. Welke dat precies zijn?
Dat verklappen we een volgende
keer...
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Totale Sterbedekkingen
Predictions : 27 Period : 01/01/2015 - 01/04/2015      

City : Utrecht Observer : Sonneborgh      

Aperture : 10 cm Experience : 1      

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

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

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

 04-01-2015  Sun  19:26:07  1  D    9633  5.2  32  103  -33  +64°S    7

 07-01-2015  Wed  02:40:52  2  R  12934  6.3  47  214  -45  +45°S  10

 08-01-2015  Thu  20:55:55  1  R  15068  4.7  11  91  -46  +71°N    6

 15-01-2015  Thu  02:18:36  1  R  20643  5.3  2  116  -48  +77°N    7

 22-01-2015  Thu  17:41:38  2  D  30466  7.2  12  240  -14  +36°N    9

 24-01-2015  Sat  19:08:14  1  D     136  7.3  23  240  -27  +71°S    8

 25-01-2015  Sun  19:29:46  1  D    1466  6.0  30  236  -30  +50°S    5

 26-01-2015  Mon  22:33:03  1  D    2882  7.0  16  267  -53  +67°S  10

 31-01-2015  Sat  02:28:13  1  D    7602  5.5  17  277  -44  +59°S    7

 31-01-2015  Sat  22:12:09  2  D    9253  6.3  55  198  -50  +65°N    9

 01-02-2015  Sun  18:28:08  1  D  10846  3.6  34  107  -19  +62°S    4

 02-02-2015  Mon  03:53:18  1  D  11308  5.3  17  274  -32  +57°S    7

 06-02-2015  Fri  20:30:32  1  R  16965  5.2  8  97  -36  +82°S    8

 07-02-2015  Sat  00:52:45  1  R  17129  5.4  38  160  -52  +81°N    7

 14-02-2015  Sat  06:36:58  2  R  23388  6.5  18  168  -4  +51°S  10

 20-02-2015  Fri  18:42:02  1  D  31885  7.1  6  261  -16  +52°N  10

 22-02-2015  Sun  17:29:22  1  D    2241  6.4  37  226  -4  +52°S    7

 23-02-2015  Mon  18:31:47  2  D    3459  7.0  40  231  -14  +31°S    7

 25-02-2015  Wed  17:29:08  2  D    5668  5.6  55  174  -4  +56°N    5

 27-02-2015  Fri  19:38:22  2  D    8622  5.9  56  185  -23  +39°N    7

 03-03-2015  Tue  03:32:45  1  D  13644  4.3  13  273  -26  +82°N    5

 15-03-2015  Sun  05:09:39  1  R  26030  6.8  15  152  -8  +59°S    8

 24-03-2015  Tue  21:11:15  1  D    5425  7.2  17  274  -27  +61°S    8

 28-03-2015  Sat  01:21:19  1  D  10316  5.9  5  292  -31  +64°N  10

 29-03-2015  Sun  20:26:54  1  D  12934  6.3  50  196  -21  +77°S    7

 30-03-2015  Mon  02:04:46  1  D  13246  5.6  9  280  -27  +67°N    8

 31-03-2015  Tue  02:52:56  1  D  14434  5.1  6  279  -21  +69°N    8

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

Rakende sterbedekkingen - expedities 2015
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan

A 28-02-15 Vr/za 00:03 95572 6,5 42 155 -47 9N 72+

B 27-06-15 Za 21:55 158821 5,8 20 208 -11 4S 81+

B 02-10-15 Do/vr 02:54 93803 7,2 53 174 -25 5N 78-

B 31-10-15 Za 23:51 95883 7,4 34 107 -51 8N 75-

A 18-11-15 Wo 19:07 164364 5,5 22 210 -31 3S 44+
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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.
 

Agenda
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

14 november 2015 ? – amateur bijeenkomst te Goirle
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De wonderbaarlijke bedekking door Chapialin
Door Henk de Groot
 
Regelmatig neem ik bedekkingen waar van sterren door planetoïden. Soms is het raak, en dan gaat de planetoïde
min of meer voor de ster langs. En dan gebeurt het af en toe ook wel eens dat je iets bijzonders ziet, of op z’n minst,
iets opvalt. Al met al gebeurt dat niet vaak, zo eens per 2-3 jaar, maar toch vaak genoeg om er altijd bedacht op
te zijn. Zo heb ik al eens een dubbelster ontdekt, en al eens diffractie waargenomen.

Afgelopen voorjaar is het weer raak.
Op 24 maart 2014 is er een mogelijke
bedekking door de planetoïde Cha
pialin van een ster met de poëtische
naam TYC 1933-01727-1, met een
visuele magnitude van 9,6. Chapia
lin is een kleine planetoïde, naar
schatting zo’n 17 km groot. De hel
derheid is vandaar niet erg groot; in
Occultwatcher wordt magnitude
16,7 berekend. Indien Chaliapin
maximaal over de ster schuift, kan
bij de aangenomen grootte de bedek
king 2,6 s duren. De verzwakking
wordt berekend op magnitude 7,1,
en je kunt er daarom wel vanuit gaan
dat het sterbeeldje volledig zal ver
dwijnen op de video, als Chapialin
ervoor langs schuift. De waarschijn
lijkheid van een werkelijke bedek
king is 6,1%, dus de kans is redelijk
groot (93,9%) dat er niets te zien valt.
Toch, je weet maar nooit, en ’s
avonds omstreeks kwart voor negen
ga ik toch waarnemen, immers een
gemiste bedekking is ook van waar
de.
 
Wijze van waarnemen:
De camera is een Watec, zo’n ouder
wetse waarbij je de integratietijd nog
met een kastje met de hand kunt
regelen. De videograbber is van het
merk Digitus, op internet gekocht.
De oorspronkelijke driver welke
erbij zat op CD-rom was voor XP
bedoeld, maar nu ik Windows 7
(2010) gebruik, kon ik de driver
hiervoor eenvoudig van internet
halen. Als videoprogramma gebruik
ik Virtual Dub.
De opnamen van de Watec camera
tijdens de bedekking worden met
Huffyuv compressie opgeslagen.
Deze compressie beknibbelt niet op
de helderheids informatie van de
pixels, en is daarom erg geschikt
voor bedekkingen. De waarneming
wordt met Tangra 3 uitgewerkt.
 

De waarneming:
Al tijdens de waarneming zie ik de
ster bijna verdwijnen; er lijkt dus een
bedekking te hebben plaatsgevon
den. Na de opname, nu ook, zoals
meestal de volgende dag, ga ik de
video uitwerken. Gelukkig staan er
ook nog twee referentiesterren op
het beeld, zodat ik daarmee de in
vloed van wolken, vliegtuigen of wat
er nog meer rondvliegt, kan uitslui
ten. Zoiets zou immers op meerdere
sterren te zien moeten zijn. Met
Tangra wordt de flux van de te be
dekken ster en van de referentiester
ren gemeten. Een zekere bedekking
met een lengte van 2,32 seconden is
duidelijk aantoonbaar, en dat is op
0,3 seconden na de maximaal bere
kende lengte. De bedekking vindt
wel 28 seconden te vroeg plaats,
maar ik heb erger meegemaakt.
Wat wel opvalt is dat de afzwakking
lang geen 7,1 magnitude is geweest.
Je kunt dat berekenen volgens de
formule : verschil in magnitude = 2,5
log (flux 1 / flux 2). De flux is de in
tensiteit van het binnengekomen

Figuur 1. De bedekkings lichtkromme van Chaliapin, zoals deze gepresenteerd
wordt door Tangra 3. Op de onderste lijn zie je de totale waarneming, met iets
links van het midden de bedekking, en rechts schuift er een vliegtuigstreep
voorbij. Boven het deel van de kromme uitvergroot. Langs de linker as de netto
flux. Elk puntje is een frame, en op de horizontale as staan de frame nummers.

licht, en dat meet je met Tangra of
LiMovie. Deze software meet in het
gebiedje van de ster de som van alle
pixel waarden en trekt daar de hel
derheid van de achtergrond, betrok
ken op het aantal pixels, er weer
vanaf. De achtergrond wordt geme
ten in een cirkel rondom de ster. Het
is wel zaak de meetcirkels goed in te
stellen als je nauwkeurig wilt meten,
maar voor de meeste bedekkingen
komt dat gelukkig niet zo precies.
Mijn ervaring is dat LiMovie en
Tangra 3 wat betreft meetnauwkeu
righeid elkaar niet veel ontlopen, wel
is Tangra wat gebruiksvriendelijker.
 
En toen…
Eigenlijk besteed ik, in eerste instan
tie, weinig aandacht aan het verschil
in gemeten en berekende sterafzwak
king. Echter na enkele dagen krijg ik
een mail van Pietro Baruffetti , die
in Zwitserland vlakbij de Italiaanse
grens woont, dat hij geen bedekking
heeft gezien, maar dat zijn collega
Stefano Spossetti, die 8 km verderop
woont wel een bedekking heeft ge
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zien, welke, net als bij mij ook 28
seconden te vroeg kwam. Maar
vooral dat de afzwakking van de ster
welke door Stefano is gemeten ook
slechts magnitude 1,3 is. En als je dat
tegen het licht houdt van de voor
spelde magnitude 7,1 is dat toch een
verschil van bijna 6 magnitudes, of
bijna een factor 250. Hij vraagt ook
mijn lichtcurve, maar daarna hoor
ik eigenlijk niets meer van hem. Het
blijft bij mij ook liggen, maar in het
najaar ga ik er toch weer mee bezig.
 
Wat is er aan de hand?
De grote vraag is natuurlijk, hoe kun
je dit verklaren. Een aantal mogelijk
heden passeren de revue.
 
Is Chapialin soms wat helderder dan
verwacht?
Dat is natuurlijk mogelijk. Ik had
dat kunnen nameten als ik de lange
opname nog niet van de harde schijf
gewist had. Bij vrijwel alle bedekkin
gen neem ik ruim op; vijf minuten
voor de bedekking tot 5 minuten na
de bedekking. In gevallen als deze is
het dan nog bijna altijd mogelijk de
planetoïde en de ster samen te zien
(mits de planetoïde helder genoeg is).
Ook zou je bedekkingen van eventu
ele maantjes van de planetoïde dan
kunnen waarnemen, omdat die veel
vroeger of later dan de voorspelde
bedekking van de planetoïde zelf
kunnen voorkomen. Na verloop van
tijd gooi ik meestal de lange opname
weg, en bewaar alleen een kopie van
twee minuten rondom de bedekking.
Dat is echter te kort om de planetoï
de separaat van de ster te kunnen
zien. Maar zoals gezegd, dit grote
verschil in berekende en gemeten
helderheid is wel onwaarschijnlijk.
In ieder geval zal ik de helderheid van
Chapialin nog eens gaan meten.
 
Zou de te bedekken ster soms een
dubbelster zijn?
Veel dubbelsterren zijn nog niet als
zodanig ontdekt. Soms staan ze te
dicht bij elkaar, of soms zijn ze ge
woon gemist. In het geval dat het een
dubbelster is, kan de planetoïde één
component bedekken, en de andere
component blijft vrolijk aan de
hemel doorschijnen. Het is trouwens
wel toevallig als dit zo zou zijn.

Figuur 2. De uitwerking van de observaties: Mijn bedekkingslijn is de meest
linkse, rechts daarvan de waarneming van Stefano Sposetti. De waarneming
van Wim Nobel ligt nog veel verder rechts, dat staat niet meer in de figuur.
Onder een balk welke aangeeft 20 km lengte op de afstand van de planetoïde.

Figuur 3. De afdruk van de resultaten welke je gepresenteerd kunt krijgen
vanaf Vizier. Dit is uit de Tycho-2 catalogus, en hierin staan enkele gegevens
van de ster, zoals: helderheid in de V-band (geel/groen), de oppervlakte
temperatuur, de afstand in Parsec en het type.

Zowel voor Stefano als voor mij is er
maar één component bedekt. Dat
betekent dat de aslijn van beide
sterren toch min of meer loodrecht
op de voortbewegingsrichting moet
staan van Chapialin. En verder moet
de afstand zodanig zijn dat voor
beide waarnemers maar één compo
nent bedekt kan worden. De schijn
bare grootte van Chapialin is 11
miliboogseconden (mbs), en dat zou
dan zo ongeveer de afstand tussen
die twee sterren moeten zijn.
Ik ga op zoek in de database van
Vizier. Hier kun je gaan grasduinen
in ruim 100 catalogi. Het is verstan
dig eerst wat criteria op te geven
waar je wilt zoeken. In dit geval is

dat alleen in zichtbaar licht, en bin
nen 1 boogminuut van ster TYC
1933-01727-1 gezocht wordt.
De UCAC-4 catalogus geeft maar
één ster binnen het zoekgebied van
één boogminuut, en dat is de ster zelf.
De meest recente Gaia source list
geeft maar liefst 24 “bronnen” bin
nen de straal van die ene boogmi
nuut rondom de bedekte ster, maar
die zijn allemaal zwakker dan mag
nitude 19. Dat zijn waarschijnlijk
ook geen sterren, maar dat heb ik
verder niet uitgezocht. Tenslotte
geeft de Tycho-2 catalogus ook maar
één ster. Het mooie van deze catalo
gus is dat behalve de magnitude in
de geelgroene V-band en de magni

17



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

tudes in enkele andere banden ook
de berekende temperatuur, de af
stand en het type ster gegeven is.
Daarmee kunnen we weer verder!
 
Wat voor een soort ster is de door
Chapialin bedekte ster?
In alle catalogi staat als helderheid
vermeld zo om en nabij magnitude
9,7 in de V-band. Dat is een klein
beetje afhankelijk uit welke catalo
gus je deze waarde haalt.
In de Tycho-2 staat dat de afstand
221 parsec is, dat is omgerekend zo’n
720 lichtjaar, en dat is best wel ver
weg. Met de formule M – m = 5 log
(d) – 5, of M – m = 5 log (d / 10 pc)
kun je de schijnbare helderheid van
de ster omrekenen naar absolute
helderheid. Dat is de helderheid van
de ster als deze op een afstand van
10 parsec zou staan. In de formule
is:               
M = absolute magnitude
m = schijnbare magnitude,
d = afstand in parsec.
Zoals je weet is een parsec gelijk aan
de afstand van waar je de hoek van
de aardbaan om de zon één boogse
conde groot ziet, dat is 3,26 lichtjaar.
De uitkomst voor de absolute mag
nitude M is gelijk aan drie.

Figuur 4. Hertzsprung-Russell Diagram, met van rechtsonder naar linksboven
de hoofdreeks, waar onze zon ook op staat. De zon heeft een absolute helder
heid van 10tot de macht 0, dat is gelijk aan 1, te zien op de linker schaal.
Onderste schaal is het type, voor de zon G, en boven de temperatuur.

Figuur 5. Nogmaals het Hertzsprung-
Russell Diagram, nu wat aanschou
welijker weergegeven in de sterkleu
ren. “Onze ster” bungelt ergens aan
de onderzijde van de rode wolk aan de
rechterzijde midden.

Ook uit de Tycho-2 catalogus kun
nen we halen dat het een K-09 type
ster is. Die kunnen we vervolgens
opzoeken in het beroemde Hertzsprun
g-Russell (H-R) diagram.
In het H-R diagram staat langs de
horizontale as beneden het spectraal
type van de ster. K09 staat er niet op,
maar deze ligt iets rechts van K0.
Langs de linker as staat de absolute
helderheid. In het H-R diagram zie
je van rechtsonder naar linksboven
de hoofdreeks, een traject wat alle
sterren voor een kleiner of groter
deel doorlopen tijdens hun evolutie.
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Vooral rechtsboven daarvan zie je
diverse excursie mogelijkheden afge
beeld van sterren die het rechte pad
verlaten. We zoeken nu het kruis
punt van K09 en M = 3, en we komen
uit in de buurt van de ster Pollux.
Dat zijn rode reuzen, sterren die
vanuit de hoofdreeks enorm zijn
opgezwollen, en daar nog een tijdje
in het bejaardentehuis zitten, alvo
rens ze ooit eens als witte dwerg
eindigen. Als je nu naar de bovenste
horizontale as kijkt, kom je uit op
zo’n 4578 graden Kelvin, heel toeval
lig precies de temperatuur die je ook
weer in Tycho-2 vindt.
In astronomische tabellenboeken
kun je vervolgens vinden dat dit type
ster met deze absolute helderheid een
doorsnede heeft van 38-40 zon dia
meters. Nu we dat weten, kunnen we
met de bekende afstand de grootte
van de ster berekenen, en dat komt
uit op 1,7 mbs.
 
De ster is bekend.
Wat kunnen we nu zeggen nu we veel
meer van deze ster weten. Het eerste
is dat de kans dat het hier een dub
belster betreft wel erg klein is. Het
zou dan een systeem moeten zijn van
twee rode reuzen, en die komen ei
genlijk niet voor. Wel een witte
dwerg en een reus, of een gewone ster
met een reus, maar twee reuzen is

Figuur 6. De uitwerking van de observaties: Als beide waarnemers 8 en 9 een
gedeeltelijke bedekking gezien hebben, dan kan het niet anders dan dat Cha
pialin er uit ziet als een soort Belgische patat.

teveel van het goede; die houden
mekaar niet heel.
Dan bestaat nog de kans dat het al
leen optisch een paar is. Dat kan
natuurlijk hééééél toevallig zo zijn,
maar die kans is wel erg klein. Een
minderheid van de sterren is rode
reus omdat die fase relatief kort
duurt, en dan moeten ze ook nog
schijnbaar zo dicht bij elkaar staan.

Verder weten we nu de schijnbare
diameter van de ster (1,7 mbs) en
daar kunnen we ook weer iets mee
doen. Omdat de planetoïde een be
rekende schijnbare diameter heeft
van ongeveer 11 mbs, kan het dus
ook niet een overgang zijn geweest
van de planetoïde voor de star,
waarbij de veel grotere ster altijd
zichtbaar blijft.
 
Een lange smalle planetoïde dan
misschien?
Zo langzamerhand blijft er niet veel
meer over. Twee waarnemers op een
kilometer of tien van elkaar lood
recht gezien op de bewegingsrichting
van Chapialin, die allebei een gedeel
telijke bedekking van een ster zien.
Dan zou de vorm van Chaliapin er
zoiets uit moeten zien als een patat,
dus misschien een Belgische planetoïde?
 

Figuur 7. Deze uitwerking geeft dan
de laatste mogelijkheid: De aanwe
zigheid van een Maan, weer. Je kunt
duidelijk zien, dat wordt ook proble
matisch om te verklaren. Een maan
bedekking duurt maar kort, en je kunt
dat ook niet op 2 waarnemers projec
teren. Alles, de maan, ster en Chapi
alin zijn ongeveer op dezelfde schaal.
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Een Maan misschien?
In november vertelde ik dit verhaal
op de astrodag in Goirle. Daar
kwam de suggestie naar voren van
een maan van Chapialin. Daar had
ik nog niet aan gedacht, maar kan
dat eigenlijk wel?
De afzwakking van het licht van de
ster had ik gemeten, deze is 1,15
magnitude, of in flux uitgedrukt
precies 202/583 deel. Dat is dan
evenredig met het bedekte oppervlak
van de ster ten opzichte van het op
pervlak wat niet bedekt wordt, en
dan kom je op een maandiameter
van 1,37 mbs of wel 2 km in werke
lijkheid. Dat is zeker in een redelijke
verhouding met de 17 km grootte

van Chapialin. Maar kan het dan
nog steeds? Naar mijn idee niet, en
daar zijn twee redenen voor.
Het eerste is dat de sterdiameter
maar 1,7 mbs is, en een eventuele
overgang van een maan voor deze
ster kan nooit langer dan zo’n 0,4
seconden duren, terwijl 2,3 seconden
is waargenomen. Bovendien zou
deze bedekking nooit door twee
waarnemers die niet bijna op dezelf
de waarneemlijn zitten gezien kun
nen worden. De mogelijkheid van
een Maan is daarom wel uit te slui
ten.
 
Wat nu?
Ja, eigenlijk is de verzwakking van

1,3 magnitude welke door Stefano
en mij is waargenomen niet verklaar
baar . Ik wil in ieder geval nog eens
proberen zelf de helderheid te meten
van Chaliapin. Misschien staat deze
volledig fout in de boeken. Daarbij
moet ik ook nog iets hebben waar
mee ik de afstand van de planetoïde
tot de Aarde en de Zon en de belich
tingshoek van de Zon op de plane
toïde kan berekenen. En verder goed
uitkijken of er ooit nog eens een be
dekking door Chaliapin plaatsvindt.
En tenslotte is het natuurlijk een
stimulans om door te gaan met
waarnemen, want er blijft altijd een
kans aanwezig dat je iets nieuws
ontdekt.

Verslag van de bijeenkomst van DOA en DMPA op
6 december 2014

Door Henk de Groot
 
Eindelijk was het dan zover, na eerst een bijeenkomst voor de wg sterbedekkingen gepland te hebben op 4 mei
2014, welke uiteindelijk niet doorging wegens te weinig belangstelling, is gekozen voor een gezamenlijke bijeenkomst
voor beide verenigingen samen. Beide verenigingen hebben veel raakvlakken met elkaar en ook veel leden zijn van
beide lid.

We zijn te gast bij de Radboud Uni
versiteit in Nijmegen. Om precies te
zijn, van 9:00 uur tot 16:00 uur zitten
we in het Huygensgebouw, waar de
exacte wetenschappen uitgeoefend
worden.
Aanwezig zijn 15 leden, op zich een
redelijk aantal, maar toch best wel
weinig als je kijkt dat beide vereni
gingen samen zo'n 70 leden tellen, het
niets kost, in de garage parkeren
gratis is, en je er ook nog een rond
leiding bij krijgt.
 
Om 10:00 's ochtends beginnen we,
en dan zijn ook vrijwel alle mensen
die zich opgegeven hebben gearri
veerd. Harrie Rutten, die van beide
verenigingen de voorzitter is, opent
de vergadering, en heet iedereen
welkom, zoals dat behoort.
 
Lezing Wim Nobel:
Wim Nobel bijt de spits af met zijn
eerste lezing. Wim is een fanatiek
waarnemer van sterbedekkingen
door planetoïden. Hij doet dat vaak
vanuit de sterrenwacht in Leiden,

maar hij gaat ook redelijk vaak ver
op reis om in het verwachte bedek
kings gebied te gaan waarnemen.
Dat heeft natuurlijk alleen zin als er
ook een redelijk hoge waarschijnlijk
heid is dat in die zone de bedekking
ook daadwerkelijk plaatsvindt. Als
je met meerdere waarnemers een
bedekking nauwkeurig kunt vastleg
gen, is het mogelijk de silhouet van
de planetoïde te berekenen. Boven
dien heb je natuurlijk ook een zeer
nauwkeurige positiebepaling ver
kregen.
 

Het eerste deel van de lezing gaat
over wat je allemaal moet doen om
al reizend te kunnen gaan waarne
men. Wim heeft uiteraard een tele
scoop, die redelijk te vervoeren is,
een Watec camera met een time in
serter, en natuurlijk een laptop, om
daarop de video te kunnen opslaan.
Wat meer voeten in de Aarde heeft,
is een voeding voor zowel de Watec
camera en time inserter als de tele
scoop. Wim heeft eerst een zoge
naamd powerpack zonder garantie
aangeschaft, maar die bleek achteraf
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niet meer te werken. Dat is vaker het
probleem met deze dingen, je moet
ze regelmatig laden en ontladen,
anders zijn ze zo defect. Je kunt ook
energie uit je auto accu halen, zolang
je dat met enig beleid doet. De capa
citeit van een auto accu is zo groot,
dat je daar dagen op zou kunnen
waarnemen, mits de accu OK is.
Maar gevoelsmatig is dat toch wat
anders, want stel dat je nou net de
laatste energie uit jouw accu put, die
eigenlijk al aan vervanging toe was,
en je staat daar midden in de nacht
verlaten in de wildernis...
Kortom, Wim is daar nog niet hele
maal uit. Verder bestaat de uitrus
ting ook uit een imposante hoeveel
heid kabels en snoeren. Er moet ook
nog iets op gevonden worden om die
in het donker uit elkaar te houden.
Het tweede deel van de lezing gaat
over een bedekking door Metis die
Wim heeft waargenomen in Noord
Frankrijk. Zoals uit het eerste deel
van de lezing al naar voren komt, is
de uitrusting om de bedekking te
kunnen waarnemen compleet op de
spanningsvoorziening na, dus van te
voren staat vast dat de waarneem
plek bij een stopcontact in de buurt
moet zijn. Wim is toen gaan zoeken
naar een hotel, en hij vindt tenslotte
een hotel langs de autoweg in de
bedekkings zone in Noord Frank
rijk. Met behulp van Google Earth
Street View vindt Wim uit dat in het
hotel kamers beschikbaar zijn, met
een raam wat uitkijkt op het deel van
de hemel waar de bedekking plaats
vindt.

Zo gebeurt het dat diep in de nacht
een Nederlander vanuit een Frans
hotel raam, over de parkeerplaats
heen, naar de hemel staat te turen.
Op de vraag of hij die ster wel heeft
kunnen vinden blijkt dat Wim e.e.a.
erg goed voorbereid heeft. Van te
voren heeft hij al een heldere ster
uitgekozen die ’s avonds laat min of
meer op dezelfde plek staat. Op deze
manier kan hij ruim van te voren de
kijker al redelijk goed positioneren.
Uiteindelijk wordt lang na midder
nacht de bedekking ook waargeno
men, waarmee deze expeditie een
groot succes wordt.
 

Lezing Harrie Rutten:
Na Wim is het woord aan Harrie, die
gaat vertellen over ADC's. Wat zijn
ADC's nou precies? Een atmosferi
sche dispersie corrector is een op
tisch toestelletje dat bestaat uit twee
achter elkaar geplaatste prisma's,
waarvan de intrede en uittrede vlak
ken onder een zeer kleine hoek ten
opzichte van elkaar staan, meestal 2
of 4 graden. Ze breken de verschil
lende golflengtes kleuren onderling
iets verschillend. Als je namelijk naar
een object aan de hemel kijkt, wat
niet loodrecht boven je staat, dan zal
door het verschil in breking het rode
deel van het spectrum op een andere
plaats terecht komen als het blauwe
deel. En dat effect wordt steeds ster
ker naarmate je dichter bij de hori
zon komt. Dat verklaart bijvoor
beeld, dat als je na zonsondergang
naar Venus kijkt, die dan al laag
boven de horizon staat, dat de bo
venkant blauw is, en de onderkant
rood. De ADC doet precies hetzelf
de, alleen net andersom, en heft dat
atmosfeer effect dan op. Je kunt de
ADC instellen door de prisma's ten
opzichte van elkaar te verdraaien. Je
moet dus voor elke waarneemhoog
te de ADC anders instellen. En bij
een parallactische montering zijn die
hoeken ook nog afhankelijk van het
azimut omdat de uuras scheef staat.
Wat zijn nu de voordelen van de
ADC? Omdat de beeldjes in alle
golflengte gebieden nu weer netjes

Wim Nobel

Harrie Rutten
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over elkaar vallen, wordt het beeldje
wat kleiner en daarmee helderder. Je
kunt dus zwakkere sterren waarne
men. Voor astro fotografen is het een
voordeel omdat de beelden scherper
worden, en de kleurfouten minder
worden.
Nadeel is wel de forse prijs, zo'n ruim
300 Euro. We moeten Harrie eens
vragen of hij ook kan uitrekenen wat
de magnitude winst zou kunnen zijn.
Sterren hebben immers vaak niet een
uniform spectrum, zodat je toch
automatisch scherpstelt op die kleur
welke het sterkst aanwezig is, in
combinatie met de specifieke gevoe
ligheid van de camera. Misschien
zijn wat praktijkproeven eens inte
ressant.
Voor het BlackGem project is ook
overwogen een ADC in te zetten.
BlackGem is een project van onder
meer de Radboud Universiteit,
waarmee een aantal 60 cm telesco
pen continu de hemel afspeuren op
overblijfselen van Gamma flitsen en
waar Harrie de optiek voor ontwor
pen heeft.
Vanwege optredende interne reflec
ties is hier ervoor gekozen de lenzen
van de corrector onderling iets te
verschuiven. Misschien is dat laatste
ook nog wel eens toe te passen voor
amateur instrumenten. Kortom,
ook een heel interessante lezing van
Harrie.
 

Ondertussen is het twaalf uur gewor
den en Harrie wil nu aan de schrijver
van dit verslag het woord geven voor
een lezing over bedekkingen, met de
opmerking dat we precies op tijd
liggen. Helaas verkeert Harrie op dat
moment in een verkeerde tijdzone,
want om twaalf uur zou de rondlei
ding beginnen. Gezien het resterende
programma wordt besloten toch
eerst de rondleiding te doen, aanslui
tend in de kantine wat te gaan eten,
en dan verder te gaan met het pro
gramma.
 
De rondleiding:
Het Huygens gebouw bestaat uit vier
vleugels en op het meest zuidelijke
staan twee koepels. In de ene koepel
staat een 35 cm Meade SC telescoop
en in de andere een klassieke 20 cm
refractor. Beide staan op oerstabiele
GM4000 monteringen van Micron.

Klassieke 20 cm refractor

35 cm Meade SC telescoop
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We gaan eerst naar de Meade toe en
proberen daar Venus te vinden.
Venus staat relatief dicht bij de zon
en staat bovendien erg laag, zodat
het niet lukt Venus te vinden in de
nevelen. Met de 20 cm telescoop in
de andere Koepel kunnen we door
middel van de projectie methode de
zon waarnemen. Langs de rand is
nog een flinke groep met zonnevlek
ken zichtbaar. De telescoop is al zo'n
105 jaar oud. In de jaren 60 van de
vorige eeuw is de telescoop vanuit
Frankrijk naar Nijmegen gekomen.
Met de nieuwbouw van de Faculteit,
enkele jaren geleden, is de montering
vernieuwd en zijn de telescopen in
nieuwe koepels geplaatst. De tele
scopen worden gebruikt als practi
cum voor sterrenkunde studenten,
daarnaast zijn er elke maand rond
leidingen voor het publiek.
 
Om 13:00 uur zijn we weer terug en
eten we in de mensa het meegebrach
te brood op en om half twee begin
nen we weer met het programma.
 
Lezing Henk de Groot:
Schrijver dezes geeft een verhaal
over een bijzondere bedekking door
de planetoïde Chapialin. Chapialin
zou voor een ster langs gaan, en
daarbij zou de helderheids verzwak
king zeven magnituden bedragen.
Toch wordt door twee waarnemers
een afzwakking gevonden van
slechts 1,3 magnitude, en eigenlijk is
dat onverklaarbaar. Ik heb verschil
lende mogelijkheden onderzocht:
Misschien is de ster zo groot ten
opzichte van de planetoïde dat het
een overgang betrof, of is hier sprake
van een dubbelster? Of is er een nog
niet ontdekte maan van Chapialin
die zorgt voor een verrassing? Ik ben
er nog niet uit, en dit verhaal heeft
vast nog een vervolg.
Als laatste vraag ik mij af hoe het
mogelijk is dat bijvoorbeeld de ver
schijnselen van de onderlinge bedek
kingen van Jupiter manen worden
waargenomen met een 8-bits Watec
camera, terwijl de website spreekt
over volledige callibratie met Bias,
Flat Field en Dark frames. Boven
dien is er in Amerika een club die
publiekelijk afstand neemt van ie
mand, die ook met een eenvoudige

Henk de Groot
camera dergelijke waarnemingen
doet, als zijnde niet wetenschappe
lijk verantwoord bezig. Desalniette
min ben ik er zelf ook wel van over
tuigd dat je ook met een Watec, re
latief gezien, wel een redelijk hoge
meetnauwkeurigheid kunt bereiken,
zonder flatfield en andere poespas,
als je voldoende opnames integreert,
om zo de signaal/ruisverhouding
omhoog te brengen en mits je in het
zeer beperkte bereik van de camera
blijft. Ik heb na deze opmerkingen
wel het gevoel dat dit onderwerp nog
niet helemaal geland is, dus mis
schien ook iets voor een vervolg.
 
Lezing Adri Gerritsen:
Dan is Adri aan de beurt. Eerst een
presentatie over de rakende expedi
tie naar Veendam afgelopen 8 febru
ari.

Adri heeft de hele expeditie voorbe
reid, vooral met behulp van Google
Earth. Eerst een gebied uitgezocht in
de rakende bedekkings zone met
goed uitzicht en kleine wegen welke
min of meer loodrecht op de raaklijn
staan. En daarna de waarneempos
ten uitgezocht. Sinds Adri enkele
jaren geleden zelf met zijn auto door
een boer met een grote tractor uit de
modder gered moest worden, kijkt
hij daar erg goed mee uit. Voor
zowat elke observatie post was een
mooie plek met stelcon platen uitge
zocht. Kortom, alles was uitstekend
voorbereid.
Alleen Adri zelf krijgt op zo'n dertig
kilometer van huis opeens een onbe
stemd gevoel. Dat wordt erger als hij
over de eindeloze afsluitdijk zoeft en
eenmaal in de provincie Groningen
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aangeland wordt het duidelijk: de
batterijen vergeten. De wind op or
kaankracht en de vele wolken maken
het waarnemen van de bedekking
bijna onmogelijk. Toch zijn er twee
tijdstippen goed vastgelegd en vol
gens de berekeningen van Adri klop
pen deze precies met het voorspelde
maanprofiel. Voor de deelnemers die
niet het geluk hebben een tijdstip te
kunnen vastleggen, is er natuurlijk
de grote voldoening meegewerkt te
hebben aan een rakende expeditie.
Want wat is er nu mooier dan in de
gierende ijskoude storm op het don
kere Groningse platteland te zijn en
één te zijn met de aardappels, klei en
suikerbieten? Natuurlijk lekker bij
de kachel zitten.
Al met al toch weer een ervaring om
nooit te vergeten.
Daarmee komen we ook op de expe
dities voor het komende jaar 2015.
Adri heeft er enkele geselecteerd en
hij presenteert deze. Daar horen we
in de nabije toekomst zeker meer
over.
 
Video Roelof Boschloo:
Roelof heeft onlangs de Dr. van der
Bilt prijs ontvangen voor zijn vele
jarenlange waarnemingen van be
dekkingen. Omdat Roelof ook niet
meer de allerjongste is, heeft zijn
dochter Anke een video portret van
Roelof gemaakt. Daarin zien we
Roelof op zijn boerderij en bij zijn
sterrenwacht. Ondertussen vertelt
hij over hoe hij vroeger begon met
waarnemen. Eerst zelf een zeer
nauwkeurig lopend slinger uurwerk
bouwen, en als er waargenomen
moet worden, dan wordt de klok
gelijk gezet met de pips op de zender
van de Amerikaanse strijdkrachten
in Duitsland. Ook anderszins heeft
de Maan een grote invloed gehad op
Roelofs leven. Echt een heel goed
portret van Roelof en hoe het alle
maal ging. Dan is er de laatste jaren
toch veel veranderd!
 
Hierna doet Harrie nog kort verslag
van de Kleine Planeten Tagung in
Heidelberg. In 2015 vindt deze plaats
in Essen en dat is redelijk kort bij
Nederland, dus misschien gaan
meerdere van onze leden daar wel
heen.

Adri Gerritsen 
Ledenvergaderingen:
Aan het einde van de presentaties
vinden de jaarvergaderingen van de
beide werkgroepen plaats. Zoals de
laatste jaren gebruikelijk, zijn deze
kort en bondig, zoals het hoort. De
verslagen hiervan komen apart weer
op tafel bij de volgende ledenverga
deringen.
 
Tenslotte:
Het was wat mij betreft, en ik denk
dat ik ook namens alle overige deel
nemers spreek, weer een heel ge
slaagde dag. Het is gewoon hartstik
ke leuk om zo heel af en toe eens met
elkaar te praten over deze boeiende
hobby. Speciaal wil ik ook nog Henk
Bril noemen, die met enkele mooie
atlassen aanwezig was. Henk inte
resseert zich speciaal hiervoor en hij
weet er zo langzamerhand ook alles
van. Hij heeft zelfs een atlas in eigen
beheer uitgegeven, waar wellicht nog
wel enkele exemplaren bij hem te
koop zijn.

Aan het einde van de dag moeten we
nog voortmaken om tegen 16:00 uur
er een punt achter te zetten, want dan
gaat het gebouw dicht. Maar voor
dat we afscheid nemen van elkaar is
er natuurlijk nog de groepsfoto. Die
wordt genomen in de hal van het
Huygensgebouw, voor de grote slin
ger van Foucault. Wie nog eens in de
buurt komt, moet daar eens naar
gaan kijken, op werkdagen kun je
overdag altijd zo even naar binnen
lopen.
Beter is natuurlijk de volgende keer
allemaal op de ledendag te komen,
want je weet niet wat je gemist hebt.
Tot de volgende keer!
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Sterbedekkingen door Planetoïden

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

3 okt. 146851 1999 XM172   X  

3 okt. 6328 1991 NL1   X  

14 okt. 4226 Damiaan   X  

18 okt. 476 Hedwig X    

21 okt. 35076 Yataro     X

22 okt. 51324 2000 LV8     X

6 nov. 47237 1999 VP49   X X

8 nov. 5812 Jayewinkler   X  

24 nov. 743 Eugenisis   X  

25 nov. 228986 2003 VP11   X X

25 nov. 5790 Nagasaki   X X

19 dec. 236775 2007 PG5     X

19 dec. 2207 Antenor     X

20 dec. 2860 Pasacentennium   X  

20 dec. 249315 2008 UX174   X X

20 dec. 294 Felicia   X  

24 dec. 113361 2002 SH1   X X

25 dec. 229956 1999 CS115     X

25 dec. 1124 Stroobantia     X

27 dec. 676 Melitta   X  

Door Jan Maarten Winkel
 
Ook in het vierde kwartaal van 2014 zijn weer meer dan 20 waarnemingen gedaan door leden van DOA, alle op
één na zonder bedekking. De waarnemingen zonder bedekking staan weer in de tabel.
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.

 

McCord
Op 31 december, een uur vòòr het
vuurwerk, werd door Jan Maarten
Winkel een bedekking waargeno
men door (3527) McCord met een
duur van 1,61 seconden. Er was
sprake van een zuid-shift: de waar
neming was op 112 km van het 10
km brede schaduwpad. De kans op
een bedekking was slechts 1,8%.
 
Bedekkingen elders in Europa
Op 29 september werd door Kloes
en Rothe (Duitsland) een bedekking
door (393) Lampetia waargenomen
met een duur van 4,59 resp. 9,40 se
conden.
Op 1 oktober werd door Janik en
Moravec (Tsjechië) een bedekking

door (258) Tyche waargenomen met
een duur van 5,54 resp. 6,81 secon
den.
Op 7 oktober werd door Belousov
(Rusland) een bedekking door (270)
Anahita waargenomen met een duur
van 13,2 seconden.
Op 9 oktober werd door Frappa en
Klotz (Frankrijk) een bedekking
door (455) Bruchsalia waargenomen
met een duur van 3,99 seconden.
Ook op 9 oktober werd door Parl
(Duitsland) en De Queiroz (Zwitser
land) een bedekking door (690)
Wratislavia waargenomen met een
duur van 3,76 resp. 4,76 seconden.
Op 2 november werd door Bachini
(Italië) een bedekking door (1118)
Hanskya waargenomen met een

duur van 2,4 seconden.
Op 3 december werd door Jennings
(UK) een bedekking door (1512)
Oulu waargenomen met een duur
van 3 seconden.
Op 8 december werd door Pratt
(UK) een bedekking door (702)
Alauda waargenomen met een duur
van 13,08 seconden.
Op 9 december werd door Rothe
(Duitsland) een bedekking door
(3950) Yoshida waargenomen met
een duur van 0,74 seconden. De uit
trede was in 2 stappen, met een duur
van 0,20 seconden.
Op 11 december werd door Baruffet
ti (Italië) een bedekking door (541)
Deborah waargenomen met een
duur van 2,78 seconden.
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Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
maar liefst 18 bedekkingen geselec
teerd. De kleine planeten Zelia, Au
rora, Ophelia, Terpsichore en Kleo
patra zorgen voor een grote kans op
een bedekking in NEDERLAND.
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.
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Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Zo 11-01 16.37 45 101 169 Zelia 37 km 13.5 NEDERLAND

Zo/ma 12-01 04.06 34 285 94 Aurora 212 km 11.8 NEDERLAND

Ma 12-01 16.52 45 147 171 Ophelia 121 km 14.0 NEDERLAND

Di 13-01 21.53 52 186 4709 Ennomos 69 km 16.2 Noord Afrika

Wo/do 15-01 00.15 48 240 541 Deborah 59 km 14.6 Denemarken

Do 22-01 17.53 55 102 81 Terpsichore 124 km 12.2 NEDERLAND

Do 29-01 22.15 45 115 804 Hispania 141 km 12.6 Frankrijk

Zo 01-02 21.42 50 247 23 Thalia 111 km 10.6 Frankrijk

Za 07-02 19.57 30 101 222 Lucia 58 km 13.7 Frankrijk

Di/wo 18-02 04.06 37 250 161 Athor 46 km 12.9 Frankrijk

Di/wo 04-03 04.23 21 157 51 Nemausa 152 km 12.0 Spanje

Ma/di 10-03 00.45 45 245 727 Nipponia 38 km 13.6 Spanje

Wo/do 12-03 01.08 25 207 216 Kleopatra 113 km 11.8 NEDERLAND

Vr 20-03 20.02 42 221 238 Hypatia 156 km 13.5 Italië

Di 24-03 23.01 44 135 1021 Flammario 103 km 14.1 Denemarken

Wo 25-03 19.52 63 208 571 Dulcinea 44 km 16.0 Frankrijk

Wo 25-03 22.54 49 222 366 Vincentina 98 km 13.8 Spanje

Wo 01-04 21.41 25 263 173 Ino 159 km 13.2 Scandinavië

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Zo 11-01 UCAC4-592-010183 10.5 03h52m.0 28º21’ 3.1 14s

Zo/ma 12-01 UCAC4-624-034989 10.6 06h45m.5 34º43’ 1.5 18s

Ma 12-01 HIP 10549 08.6 02h15m.9 11º22’ 5.4 15s

Di 13-01 UCAC4-523-014025 10.6 05h34m.1 14º26’ 5.5 5s

Wo/do 15-01 UCAC4-562-018939 10.8 05h40m.3 22º20’ 3.9 6s

Do 22-01 UCAC4-626-023090 10.5 05h17m.5 35º00’ 1.9 30s

Do 29-01 UCAC4-560-049222 10.4 10h09m.0 21º58’ 2.4 10s

Zo 01-02 UCAC4-585-010791 10.0 04h07m.8 26º51’ 1.1 16s

Za 07-02 UCAC4-533-049919 10.1 09h42m.5 16º35’ 3.7 4s

Di/wo 18-02 UCAC4-539-049984 11.0 10h53m.9 17º48’ 2.1 4s

Di/wo 04-03 UCAC4-381-078363 10.3 17h02m.9 -13º59’ 1.9 8s

Ma/di 10-03 UCAC4-560-048116 10.1 09h23m.3 21º48’ 3.5 4s

Wo/do 12-03 HIP 54599 08.1 11h10m.5 -09º02’ 3.8 7s

Vr 20-03 UCAC4-504-024391 10.2 06h20m.8 10º36’ 3.4 10s

Di 24-03 UCAC4-516-056390 10.8 13h39m.6 13º02’ 3.3 7s

Wo 25-03 UCAC4-584-039014 10.3 07h32m.3 26º44’ 5.8 4s

Wo 25-03 HIP 47598 08.4 09h42m.3 17º05’ 5.4 12s

Wo 01-04 UCAC4-526-021937 10.9 06h08m.1 15º11’ 2.4 7s

ho: hoogte ster boven de horizon

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

d m: helderheidsafname bij bedekking

T max: maximale tijdsduur bedekking

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

 

 
Verklaring symbolen:
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