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Redaktioneel

Het is u misschien niet ontgaan.
De eerste helft van 2008 heeft
heel veel sterbedekkingen
opgeleverd voor met name Harrie
Rutten. Mede dankzij de Watec
camera. Hoe hij te werk gaat,
vertelt hij in dit nummer.

Op 1 augustus was er bij ons een
gedeeltelijke zonsverduistering,
maar in Novosibirsk was deze
totaal. Henk Masselink doet
verslag van deze bijzondere
bedekking.

Ik wens u veel leesplezier met
deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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De zonsverduistering van

1 augustus 2008
Novosibirsk,  Siber ië ,  Rusland Door Henk Massel ink

Saros serie 126: nummer 47 van de
72 eclipsen in deze serie.

Mijn verslag:

Wie gaat er nou naar Siberie...?
Dat bedenk je toch niet! Welke re-
den?
Wel mijn oorspronkelijk plan was
om met de groepsreis welke door
Henk Bril en Robert van Kempen
werd georganiseerd mee te gaan en
dan naar Mongolië. Wow, ja, dat
wilde ik wel. Een grote kans op hel-
der weer en een snoepreis naar
zo’n bijzonder land. Ook jazeker
vermoeiend en afzien, maar daar
staat dan wel een tocht van je leven
tegenover. Helaas, helaas, het liep
allemaal heel anders. De Mongoolse
autoriteit rook geld en Henk en
Robert hadden dan ook te kampen
met hun moeilijkste te organiseren
reis ooit. De overnachtingen wer-
den steeds duurder en duurder en
dan nog weer duurder. Waar lag
een grens, was er een grens, wat is
een dan nog betaalbare prijs grens?
Waar waren Henk en Robert nog
zeker van? Stonden de
fourwheeldrives echt wel klaar voor
ons? Overal werd een forse eclips-
prijs aangehangen. Het liep de spui-
gaten uit. De reis moest afgeblazen
worden. Iedereen balen. Wat nu?
De groepsdeelnemers kregen keurig
het aanbetaalde geld terug. Henk en
Robert kwamen met alternatieve
reisaanbiedingen. Ik heb ook daar
serieus naar gekeken en toen plots
werd ik opgebeld door Boelie Boe-
lens....

Ja, Henk, zei Boelie, wij zijn met
drie personen aan het proberen om
als een alternatief naar Novosibirsk
te reizen. We zoeken nog een
vierde persoon, wil jij dat zijn? Ik zei
meteen JA, want dat betekent sa-
men sterk, samen voordeliger reizen
en de appartementhuur gedeeld. Zo

is het er dan van gekomen om met
Reinder Bouma, Georg Comello,
Boelie Boelens en ik in Siberië te
geraken. Reinder heeft na veel te-
genslagen en hoofdbrekens uitein-
delijk alles uitstekend weten te re-
gelen via een engelstalige
internetsite in Novosibirsk, het halen
en brengen van en naar het vlieg-
veld, het appartementverhuur, de
vluchtschema’s, ja, alles is goed ge-
daan!!

Een best beeld van de eclipsstad
had ik niet. Siberië, te koud of te
heet en heeeel ver weg. Nog dat
troosteloze vreselijke aanzien van
die voormalige sovjet gebouwen,
protserig en grote lege grijze plei-
nen, in mijn brein.. Tjonge, dacht ik,
waar gaan we heen??? Google hielp
wel wat, mooie foto’s van stadsde-
len en de rivier de Ob, maar wel
overdreven te mooi, vond ik.

Eerste dag: Zondag 27 juli: We zou-
den elkaar ontmoeten op het vlieg-
veld in Dusseldorf, Reinder en
Georg vanuit het noorden en Boelie
en ik vanuit Geldrop. Het ging ge-
smeerd. Op tijd, een goede en be-
waakte parking en lage vliegtax.
Ruime tijd tussen de vluchten, niet
nodig om naar een ander vliegveld
in Moskou te verkassen, tijd voor
een pilsje, Vakantie!!

Tweede dag: Maandag 28 juli: Met
de nachtvlucht van Moskou naar
Novosibirsk komen we aan om tien
voor zes als gepland. De Topolev
vliegt rustig en is ouderwets inge-
richt met veel gordijntjes. Je zit dan
in een soort appartementje met vier
tot zes stoelrijen. Slechte stoelzitting
maar ik heb wel wat geslapen. Een-
maal uitgecheckt (dat duurde meer
dan een uur, met papierwerk en op
de bagage wachten) staat onze man
in Novosibirsk ons op te wachten.
Hallo, Spartak, aangenaam. Spreekt
alleen russisch, maar Reinder’s pa-
pieren kloppen, dus, rijden maar.
Oude rotbak Russisch merk, en met
alles en iedereen erin gepropt bonkt
de oude auto over de geasfalteerde
brede wegen, alle grote en diepe ga-
ten ontwijkend, naar de binnenstad.
Allemaal industrieterreinen, olie raf-
finaderijen, beton en dieseldampen.
Mijn beelden kloppen denk ik ook
nog. Dan na een uurtje komen we in
de stad. Hier wordt het beter. De
stad blijkt mooier te worden dan ik
me had voorgesteld. Veel moderne
gebouwen in allerlei kleuren. Toren-
flats in aanbouw en veel bomen
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langs brede asfastwegen. Grote
stadsparken. Maar ons appartement
is toch een van de vele grijs-bruine
“mietkasernen”. Slecht onderhou-
den gebouw, de balkonnen kunnen
zometeen naar beneden vallen lijkt
het me. Voordeel is dat dit gebouw
op 10 minuten lopen van het stads-
centrum is. Binnen is ons apparte-
ment gewoon goed. Alles volledig
ingericht, de woonkamer, keuken,
slaapkamer, luxe douche en toilet.
Het enige wat ontbreekt zijn twee
stretchers, want wie wil er nu met
Boelie in bed? Die worden snel
door Spartak geregeld. We zijn er!!
We kunnen een paar uurtjes liggen
na een lange tocht. Dan volgt onze
eerste verkenning van de omgeving.
We lopen richting centrum, het
LeninSquare. Imposant plein met
grote beelden van Lenin en zijn
voorvechters van het volk. Het is
een grote stad met 1,4 miljoen inwo-
ners. Gesticht ongeveer 120 jaar ge-
leden met de grote ontginningen van
olievelden, grondstoffen delving en
later ook doorontwikkeld vanwege
andere minder verkwikkelijke za-
ken.....

Derde dag: Dinsdag 29 juli: ’s mor-
gens eenmaal wakker krijg ik van
Georg op mijn kop!! Wat kun jij
snurken!! Ik heb geen oog dichtge-
daan!! Tja, wat nu? Ik stel voor om
dan maar in de keuken op mijn
stretcher te gaan liggen. En zo is
het de rest van de week gegaan.
Georg in de woonkamer en ik in de
keuken. (ik had ineens alle drank-
voorraad onder mijn hoede, haha).
De stad in, koffie op terras, heerlijk
warm weer. Waar gaan we waar-
nemen as vrijdag? Dat is de belang-
rijke vraag. We kunnen aan de ri-
vier de Ob gaan staan, dat is per
metro te doen. Hoe met telescoop
en statief te doen? We kunnen ook
naar de Academie op hun campus.
Daar komen ook de Amerikanen,
bijvoorbeeld de groep van
Sky&Telescope. Kan erg interes-
sant zijn om te ontmoeten. Of blij-

ven we hier in het centrum op het
LeninSquare. Dat is dichtbij, lopend
te bereiken. Zeer goed uitzicht op
de komende eclips. Anderzijds veel
mensen, gejoel, geduw misschien;
worden we dan teveel daarin be-
trokken is onze vrees. We komen er
nog niet uit, gelukkig is er nog tijd.
Het weer is onbestendig. Zon afge-
wisseld met stapelwolken. Warm tot
29 Celcius.We proberen een dag-
beeld te krijgen van het
weersverloop. Nog te vroeg voor
een inzicht, mocht die er zijn. De
weersverwachtingen zijn niet erg
gunstig, bewolking en kans op regen
voor de komende dag(en).

Vierde dag: Woensdag 30 juli: Voor
de ochtenduren hebben we een
stamkroegje gevonden met de lek-
kerste koffie, capuccino, gebak ever
tasted. Prima mensen hier, leuke
vlotte bediening en men is geïnte-
resseerd of we hier voor de eclips
gekomen zijn. Ja, natuurlijk, zeggen
we dan. Het blijkt dat de inwoners
erg trots op hun stad zijn. Een be-
perkt aantal (jonge) mensen spreekt
vlot engels en ook ongevraagd krij-
gen we een dagje stadsroute met
tolk aangeboden. Anderen leggen
ons het gebruik van de metro uit.
Hoe kun je het Russische schrift

toch enigszins ontcijferen. Gelukkig
is Georg hoogbegaafd en hij kan op
moeilijke momenten ons een verta-
ling aanbieden. We reizen door de
stad, we liggen op een strandje aan
de Ob bij hoge temperatuur en veel
zon en we eten later die dag in een
PizzaHut in de stad. Vakantie, ja-
wel, maar... met een deadline: Hoe
doet het weer op vrijdagmiddag
as.!? Waar gaan we waarnemen?

Vijfde dag: Donderdag 31 juli: Tij-
dens de koffie in ons stamkroegje
besluiten we te gaan waarnemen in
het stadscentrum op het grote
LeninSquare. Na rijp beraad nemen
we de pilaren van het immense
operagebouw als steun in de rug in-
geval er wordt geduwd en dronken-
schap van anderen ons omver zou
lopen (want er wordt wel heel veel
op straat gedronken, wodka, bier en
noem maar op. Overal in venster-
banken en prullenbakken lege fles-
sen en bierblikjes.). Vanaf ons
standpunt hebben we ruim zicht op
de eclips en tevens ook over de
hoofden heen van alle mensen op
het plein. De verwachting is dat
toch zeker duizenden mensen hier
samenkomen. Dit plein is door de
autotiteiten als “Public Observation
Square” aangewezen.
Ons voordeel van al een paar dagen
eerder ter plekke te zijn is dat je
kunt bedenken en uitzoeken waar je
het beste kunt gaan waarnemen.
Ons nadeel is dat je lang moet
wachten op de eclipsdag en er aller-
lei spoken door je hoofd gaan dolen
die bedenken dat het kan gaan stort-
regenen, of dat juist net op het mo-
ment suprême er een wolkje voor
de zon drijft die alles dan bederft.
Spannend toch?
De weersverwachting is niet onver-
deeld slecht. Op een groot billboard
wordt een relatief gunstig
weersbeeld gezet voor de
eclipsmiddag. Vooral in de namid-
dag zonniger na veel stapelwolken
midden op de dag. Temperatuur is
prima met zo’n 25 graden.
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Zesde dag: Vrijdag 1 Augustus: DE
dag!! Stapelwolken. Bijna een door
een Hollandse Meester luchtig ge-
schilderd. Na onze koffietafel gaan
we opstellen op “ons” plein. Ik ge-
bruik slechts mijn Canon 350D ca-
mera op statief met een 300mm te-
lelens met mylar filter. Ook mijn
8x40 verrekijker erbij. Boelie heeft
een refractor 8cm met diverse ver-
grotingen maar hij gaat video opna-
mes maken. Georg gaat visueel met
een verrekijker. Hij gaat zijn 14de to-
tale eclips op rij tegemoet!! Alle-
maal gezien, geen enkele met be-
wolking of anderszijds. We moeten
hem erbij hebben voor succes.
Reinder fotografeert met zijn
nieuwe digitale zoom camera. Erg
spannend voor hem. Het plein
stroomt vol. Kennelijk is vandaag
trouwen voor niks want honderden
trouwpaartjes lopen over het plein
met familie en er worden heel veel
poses voor foto’s gemaakt. Ook
Boelie ontkomt er niet aan. Hij
wordt het middelpunt van bruidspa-
ren die dan door zijn telescoop mo-
gen kijken. Er wordt veel gelachen
en we worden erbij betrokken. Ook
andere belangstellenden kijken door
zijn opstelling naar de kleiner wor-
dende zon. Totdat hij zegt: nu ga ik
zelf waarnemen, na afloop kunnen
jullie weer verder bij mij komen kij-
ken. Zonder morren wacht ieder af.
Het licht wordt nu echt anders.
Contrast neemt sterk toe. De be-
wolking neemt steeds meer af!! Het
kan bijna niet meer fout gaan!!
17h 43m 57s lokale tijd TOTALE
ELCLIPS. Het is overweldigend.
Duizenden mensen, helemaal stil.
Het zoemen van video, het klikken
van camera, vogels in grote groepen
vliegen over. De hemel is diep
blauw, niet echt donker. Visueel:
twee protuberansen op 2 uur en op
8 uur. De corona is heel goed te
zien. Drie streamers links met on-
derling een vrij grote hoek, de mid-
delste is zwak. Twee streamers
rechts met onderling een kleinere
hoek. Drie tot vier zonnediameters

aan beide zijden (mijn foto’s heb ik
met opzet iets overbelicht om die
streamers te pakken.). Venus is
meteen te zien, even later uiteraard
ook Mercurius. Op Saturnus heb ik
niet gelet. Na 2 minuten en 19 sec
daar komt de zon alweer. Mooie
Diamant Ring heel even te zien.
Dan is het voorbij!!! Pats daar is de
felle zonneflits weer. Een enorm ap-
plaus barst los, gejoel, geklap,
wodka, cider, bier, lachen , traantje
hier, traantje daar. Einde voorstel-
ling.

Boelie begint weer aan zijn bruids-
gebeuren. Ambtenaar van de
Burgelijke Stand ter plaatse? Ieder-
een in juichstemming. Georg heeft
het weer geflikt. Zijn 14de eclips op
rij gezien. Reinder met zijn nieuwe
camera heeft succes. Ik heb veel
geleerd met mijn Canon 350D om
met een telelens te werken in
automatic en in manual mode
(meest gebruik ik deze camera ach-
ter mijn telescoop direct in primair
brandpunt in manual mode). Ieder-
een op het plein gaat uit zijn of haar
dak. Schouderkloppend, duim om-
hoog en lachend. We hebben het
GEZIEN. EN BELEEFD. Een fles
Smirnov moet er nu aan geloven. Ik
ben ook geïnterviewd nadien door
een locale televisie. Maar ondanks

alle inspanning is het me nog niet
gelukt om contact met hen te krij-
gen.

Zevende dag: Zaterdag 2 Augustus:
Ja, toch wel even bijkomen. Het is
gelukt. Alle beleving moet nog een
plek krijgen. Koffie in onze stam-
kroeg.
We nemen een uitnodiging aan van
Sveta (een mooie jonge vrouw.... en
wonend in het trotse Novosibirsk)
om de plaatselijke dierentuin te gaan
bezoeken. Naar weten is dit de
grootste Zoo van Rusland. We ge-
nieten een fantastische dag in de
Zoo en later die dag een heerlijk
etentje in een Italiaans restaurant.
Als afsluiting.

Achtse dag: Zondag 3 Augustus:
Heel vroeg op om 5 uur. Inpakken
en wegwezen. Ja, hoor daar is
Spartak alweer met zijn oude bak
(nu zonder schokbrekers?). Hup,
daar gaan weer onze koffers en wij-
zelf. We bonken weer terug naar
het vliegveld, opnieuw weer alle
grote gaten in het wegdek omzei-
lend. Met wat strubbelingen met pa-
pieren en wat telefoontjes over en
weer komen we er toch door om
daarna in te checken. Hallo, Spar-
tak, aangenaam. See you.
We hebben een goede vlucht terug
naar Moskou, vier uur vliegen, re-
laxed, eten drinken alles is ok. Ook
vanuit Moskou weer terug heel ont-
spannend heel lekker en prima
thuiskomst.
Wat een gave eclips en wat een
mooie belevenissen!

PS Naast mijn eigen foto’s zijn er
natuurlijk heel veel anderen die deze
eclips hebben vastgelegd op video
of foto.
Zie op sites
http://www.zam.fme.vutbr.cz/
~druck/Eclipse/Ecl2008m/0-info.htm

http://www.zam.fme.vutbr.cz/
~druck/Eclipse/Ecl2008r/0-info.htm
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Eerste halfjaar 2008

Mijn productiefste ooit: 270 !
Door Harrie  Rut ten

“Hier mijn waarnemingen van het eerste halfjaar van 2008: 270 stuks. LOW heeft het verdeeld over drie formulie-
ren.”, schreef ik aan Hans Govaarts, onze waarneemleider, nu misschien wel een lijder...
Toen ik dat geschreven had dacht ik: “Daar schrijf ik iets meer over.”

Het eerste halfjaar van 2008 is mijn
meest productieve geweest ooit. Ik
vermoed zelfs dat in de vereniging
voorheen nog nooit iemand zo’n
productieve periode gehad heeft.
Het zijn dit halfjaar maar liefst 270
waarnemingen geworden. Op de
laatste dag van dit half jaar was er
een 7-tal hele heldere uittredes
(m=7.2 tot m= 9.0) maar helaas be-
wolking speelde parten en heb er
slechts 3 door de dunne randen van
de bewolking kunnen zien. De ande-
ren zaten in het dikke pak.
Het totale aantal is bijna twee keer
zoveel als mijn productiefste heel-
jaar tot nu toe en dat waren 138
waarnemingen. Dit keer heb ik het
echter niet alleen gedaan. Ja, ik heb
een heel betrouwbaar maatje: hij (of
is het een zij?) heet Watec 120N.

Dank zij de Watec is de productie
enorm en de inspanning relatief ge-
ring. Relatief is een een relatief be-
grip. Ik heb slechts op 23 (13%)
van de 182 dagen waarnemingen
gedaan. Gemiddeld zijn dat dus ruim
8 waarnemingen per avond, op zich
al een hele mooie score. Eerlijk-
heidshalve moet ik toegeven dat ik
elke heldere avond dat ik thuis was
en dat er sterbedekkingen te zien
waren dan ook waargenomen heb.
En ja, ik ben ook verscheidene ke-
ren knarsentandend op dienstreis
gegaan als ik zag dat het weer gun-

stig was en dat door LOW een
mooie lijst van bedekkingen voor-
speld werd. Anders was de lijst nog
langer geweest. Maar ja, er moet
ook brood op de plank komen en de
baas accepteert zo’n reden in de
trend van “Die nacht is er een mooi
aantal sterbedekkingen.” natuurlijk
niet . . . . . Deed hij ook maar aan
sterbedekkingen. . . . .(Eerlijkheids-
halve moet ik toegeven dat ik met
de planning van een dienstreis
steeds meer rekening houd met
sterbedekkingen. Een ‘nacht van
huis’ of ‘late thuiskomst’ plan ik niet
voordat ik in LOW heb gekeken of
er niets bijzonders te zien is. Als de
baas dat eens wist!!!)

Ik heb mijn predicties gedaan voor
een 25 cm kijker met LOW omdat
ik natuurlijk een kijker van dit for-
maat gebruik. Bij de digitale waar-
nemingen (zo noem ik ze maar) is
dat een Schmidt Cassegrain van
Meade, een 10” F/6.3 gereduceerd
naar F/4. Bijna zonder uitzondering
zie ik alle predicties die gedaan
worden. Sterker nog, ik zie er nog
veel meer. Meer dan 75 (bijna 30%)
waren niet voorspeld door LOW.
Het uitzoeken welke ster dan be-
dekt werd is vrij veel werk. In
Guide zoek ik, met het tijdstip en
een waarneemnotitie van de locatie
op het waarneemformulier waar dat
de ster achter de maanrand ver-

dween, welke ster het is geweest.
Zo ben je snel een aantal minuten
per ster kwijt en bij 75 waarnemin-
gen telt dat heel snel op. Vandaar
dat er nu nieuwe predicties gemaakt
zijn voor een opening van 30 cm.
Dat scheelt werk met het invoeren
van de waarnemingen en vooral
geen gezoek in Guide!

Wat bijzondere getallen van dit eer-
ste half jaar. Op 8 februari en 14
april had ik slechts één tijd-
waarneming. Dit in grote tegenstel-
ling met de avond van 11 april.
Toen deed ik maar liefst 78 tijd-
waarnemingen, op die van 10 april
39 en op 9 mei 34 waren een hele
goede tweede en derde om maar in
sporttermen te praten. Dat het er
toen zoveel waren kwam omdat de
Maan door een sterrijk gebied in de
Tweelingen ging. Dus geen sterren-
hoop of zoiets. Soms waren er drie
bedekkingen in minder dan een
halve minuut. Visueel ondenkbaar
om die betrouwbaar te timen met
een stopwatch. Met de ACH-77
gaat dat wel goed. Maar met een
Watec? Het is een peuleschil. Ge-
woon opnemen en de analyse van
de video in alle rust, met een goed
glas wijn achter de computer . . . .
met natuurlijk een mooi muziekje er-
bij. In mijn geval Beethoven, Bach,
Schubert ..... maar ook
Sostakovitch en Rachmaninov.
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Ook heel bijzonder is de verdeling
van sterren qua helderheid. Van de
270 zijn er 47 (17%) tussen m=8,0
en m=9, 78 (29%) tussen m=9,0 en
m=10 en maar liefst 130 (48%)
zwakker dan m=10,0. Dus 77% was
zwakker dan magnitude 9. De
zwakste was m=12,7! Met een 25
cm kijker! Hierbij moet ik wel aan-
tekenen dat dit de visuele magnitude
is uit Guide. Dank zij de hoge ge-
voeligheid van de Watec in het
blauw, maar vooral in het rood zijn
dit soort visueel zwakke kandidaten
haalbaar met een 25 cm kijker. Ik
vind dat een onvoorstelbare stap
t.o.v. visueel waarnemen. Een an-
dere reden waarom bij de Watec
het aantal zwakke sterren hoger is
ten opzichte van visuele waarne-
ming, is dat je geen last hebt van de
eilandvorming op je netvlies bij het
turen naar het sterretje zo dicht bij
de maanrand. Dat veroorzaakt een
oplichten van de ‘donkere’ maan-
rand als het asgrauwe schijnsel erg
helder is. De beeldbewerking die
tussen je oren zit ziet een zwakke
contrastovergang. Die blijft bijna
steeds op dezelfde plaats. Dan gaat
de beeldbewerking aan de slag en
gaat die overgang versterken. Beter
gezegd, het zwakke asgrauwe
schijnsel wordt aan de maanrand
versterkt. Gevolg: je ziet dan de
zwakke sterretjes niet meer omdat
de maanrand zelfs nog helderder
kan worden dan dat zwakke sterre-
tje. Daar heeft een CCD-camera
gelukkig geen last van.

Toch is het waarnemen van bedek-
kingen van zwakker dan m=10 ook
digitaal lastig omdat de lichtbak, die
Maan heet, erg storend kan zijn. Zo
zijn sterren van m=11.5 of zelfs nog
zwakker tot een minuut of twee
voor de bedekking nog heel goed te
zien als het een mooie droge en
transparante lucht is. Dan begint het
kritisch te worden. Als er ook maar
iets aan cirrus bewolking is of een
hoge luchtvochtigheid dan wordt het

Figuur 1. De waarneemstek. Een extra monitor (echte, geen PC) zorgt
voor een heel mooi ruisvrij video beeld om de sterretjes op te sporen
die bedekt worden, maar niet werden voorspeld. Een afdakje om
condens buiten de hoogspanning van de monitor en andere kwetsbare
delen te houden.

Figuur 2. De Watec in actie. Via het Zenitprisma en de klapspiegel zie
je een normaal beeld. Dan zijn de oriëntaties in het oculair dezelfde
als in het planetarium programma en op het scherm van de monitor.
Misinterpretaties zijn zo goed als uitgesloten.
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rap minder. Dan verzuipen deze
sterren in de hemelachtergrond (die
dan eigenlijk een voorgrond is) dan
wordt de hemel toch wel erg helder
in de directe omgeving van de
Maan. Beslaan van optiek (bij een
SC of MC treedt dat vrij snel op,
dus lange dauwkappen en/of
objectiefverwarming nodig) redu-
ceert de grensgrootte bij die zwakke
broeders onder de sterbedekkingen
ook nog. O ja, een belangrijke factor
is ook strooilicht in de kijker. Maar
dat verhaal kennen we van de
ESOP XXV in Leiden.

Door de automatische witbalans van
de Watec kun je al zo enkele tien-
den tot zelfs nog meer magnituden
verliezen. Meer contrast is te ver-
krijgen door ervoor te zorgen dat de
direct verlichte Maan niet in beeld
zit tijdens de opname en alleen het
asgrauwe schijnsel zo min mogelijk
te zien is. Je kruipt dus met je ster-
retje dan in een hoekje van het
scherm.
Ik ben bezig met het ontwerpen van
een partieel filter. Misschien dat dat
ook nog baat.
Dat horen jullie nog.

Een van de grootste voordelen van
de digitale waarneming vind ik als
het half bewolkt weer is. Natuurlijk,
als het potdicht zit neem je niet
waar. Maar als de gaten groot ge-
noeg zijn om op de Maan scherp te
kunnen stellen zijn de kansen groot
om bedekkingen te timen en dan ga
je (eh.... ikke) toch waarnemen. Je
richt de kijker op de Maan, je hebt
er zelfs geen GOTO voor nodig.
Als je scherpgesteld hebt en door
dunne bewolking zit je in de buurt
waar je moet kijken heb je maxi-
maal kans. Ik zet 30 s voor het
voorspelde tijdstip de opname in
werking. Ook al zie je geen Maan.
Als 30 s na het voorspelde moment
geen maan te zien is geweest stop
ik de opname en wis hem. Maar ge-
luk heeft een mens nodig. Al ver-

Figuur 3. Het maagdelijk formulier voor aanvang van de waarnemin-
gen. Nog niet bewust hoeveel waarnemingen mij te wachten staan

scheidene keren piepte de Maan
effekes tussen de wolken door, ter-
wijl nog wolken voorbijdreven zie je
het sterretje en het geeft een lek-
kere kick als je de ster in die zeer
partiële opklaring achter de maan-
rand ziet verdwijnen. Visueel is het
nagenoeg onmogelijk omdat je nooit
zo snel (beschikbare tijd soms en-

kele seconden) dat sterretje in die
wolkenbrij kunt vinden, en al zeker
niet op dat concentratieniveau komt
dat je een betrouwbare tijdmeting
kunt doen.
Bezoekers van de Sterbedekkers-
dag hebben een hele spannende
waarneming gezien. Die heb ik
geupload op YouTube. Zoek op
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Figuur 4. De voorspelde 10 waarnemingen op dit eerste van twee for-
mulieren die avond werden er al 21. Het zouden die avond 34 waarne-
mingen worden in plaats van de 16 voorspelde.

‘occultation through clouds’ of de
link: http://nl.youtube.com/
watch?v=2MPVn9KNFCc

De Watec is duidelijk meer dan een
digitaal oog. Het geeft je ontzettend
veel waarneemgenot, zeer betrouw-
bare waarnemingen en je komt veel
verder dan visueel.

Conclusie: Waarnemen met de
Watec: een nieuwe wereld ging
voor me open. Gelukkig is het niet
elke avond helder. Je zou nergens
anders meer tijd voor hebben.
Ik verheug me al op de onderlinge
bedekkingen van de manen van
Jupiter en Saturnus in 2009. Alleen
jammer dat ze dan vaak laag aan de
horizon staan. En zo laag dat ik er
zeker een aantal moet missen.

Bijschrift t.b.v. het waarneem-
formulier.
Ik gebruik bij het waarnemen al-
tijd een voorspellingsformulier
waar de waarnemingen, tijdstip-
pen en locaties aan de maanrand
van te voren worden ingetekend.
Dat vergemakkelijkt het zoeken
en voorbereiden van de waarne-
ming an sich. Dat formulier heb-
ben jullie gezien op de Ster-
bedekkersdag. Op de vraag van
Henk Bril heb ik dat formulier
universeel voor iedereen ge-
maakt.
Dat is bijgevoegd.

Agenda

1 november 2008 – amateur bijeenkomst te Goirle
25 april 2009 ? – amateur bijeenkomst te Roden
16 mei 2009 – Sterbedekkersdag te Bussloo
6 juni 2009 – jaarvergadering KNVWS
28-30 augustus 2009 – ESOP XXVIII te Krakow, Polen
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Sterbedekkingen door

de maan - 1e helft 2008
Door Hans Govaarts

We kunnen terugkijken op een zeer succesvol eerste halfjaar waarbij het effect van de Watecs goed zichtbaar is.
Veel meer en zwakkere sterren kruipen over het videoscherm om uiteindelijk gedoofd te worden.
Topper in de waarneemlijst is natuurlijk Harrie Rutten met 270 (!) waarnemingen, maar ook andere waarnemers
hebben meer bedekkingen gezien dan in andere jaren. Verder zijn er nog waarnemers die hun resultaten nog moe-
ten opsturen, waardoor het aantal nog hoger uit zal vallen.
Onderstaand het schema:

Overzicht waarnemingen 2008 – 1e helft

1e halfjaar 2e halfjaar
Waarnemer Intredes Uittredes Rakenden Intredes Uittredes Rakenden Totaal

Ballegoij, Erwin van 7 7
Boschloo, Roelof 26 26
Govaarts, Hans 25 25
Kock, Monique de 55 55
Meer, Hans van der 1 1
Rutten, Harry 270 270
Scholten, Alex 14 14
Tenbergen, Tom 3 3
Winkel, Jan Maarten 60 60
Zanstra, Wim 4 4
Totaal 465 0 0 0 0 0 465

Verder zijn er nog twee correcties gekomen van waarnemers over het jaar 2007. Alex Scholten meldt dat hij drie
intredes, twee uittredes en vier rakenden heeft waargenomen over de tweede helft van 2007. Adri Gerritsen heeft
zijn waarnemingen opgestuurd over 2007, waarbij hij in totaal 64 intredes en 1 uittrede heeft waargenomen. Uiter-
aard had hij ook nog 3 rakenden van de Regulus-expeditie staan. Het totaal aantal sterbedekkingen door de leden
over het jaar 2007 komt hiermee uit op 407. Opvallend is dus dat er dit voorjaar al meer waarnemingen zijn dan
over geheel 2007.
Tenslotte is nog te melden dat waarnemers er mee rekening dienen te houden dat er een andere wijze van doorge-
ven van waarnemingen komt. Het ILOC heeft namelijk aangekondigd dat zij stoppen met het verzamelen van totale
sterbedekkingen per 1 september 2008. Daarnaast verandert de format van het waarnemingsformulier drastisch.
Hoe het verder gaat met het verzamelen van waarnemingen is op moment van schrijven nog niets over te zeggen.
Wellicht in de volgende Okkie meer hierover.

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2008

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats
B 05-11-08 wo 18:31 163869 7,6 16 196 -23 14S 46+ KNVWS Wieringerwaard
B 19-12-08 do/vr 03:04 138252 7,6 28 141 -41 11S 53- KNVWS Emmen
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Imprinetta zorgt voor

een verrassing
Door Jan Maarten Winkel

Zoals alle trouwe lezers wel zullen
weten, houd ik mij binnen de ster-
renkunde vooral bezig met ster-
bedekkingen. Ik probeer dan zo
nauwkeurig mogelijk het tijdstip van
verdwijnen of verschijnen te bepa-
len. Er worden regelmatig sterren
bedekt door de Maan, maar ster-
bedekkingen door planetoïden heeft
voor mij een pre. De baan van die
kleine planeten is nog lang niet zo
nauwkeurig bekend als van de
Maan, evenals de grootte ervan
(vaak niet beter bekend dan afgeleid
van een verwachtte waarde van het
albedo, het licht terugkaatsend ver-
mogen, welke afhankelijk is van de
samenstelling van de kleine pla-
neet). We kunnen dan ook nog
waardevolle informatie halen uit

deze waarnemingen voor wat be-
treft o.a. de baan van de planetoïde
en de vorm ervan.

Op 3 september werd er voorspeld
dat een ster van magnitude 9,8 in
het sterrenbeeld Slangendrager be-
dekt zou worden door planetoïde
(1165) Imprinetta om 23:16:17
MEZT plus of min 6 seconden. Het
voorspelde pad van de schaduw liep
echter niet over ons huis. We zou-
den 183 km buiten de centrale lijn
zitten en 113 km buiten het
schaduwpad, maar nog wel binnen
de zogenaamde 1-sigma zone. Dat
is een zone waarbinnen de bedek-
king nog een vrij grote kans had
plaats te vinden. In figuur 1 zie je
het voorspelde pad. De groene lijn

in Duitsland is de centrale lijn. De
twee blauwe lijnen geven de grens
van het schaduwpad aan. De rode
lijn welke over Hoorn en Nijmegen
loopt is de 1-sigma lijn. Daar zou er
nog 14% kans zijn op een bedek-
king.

Het was goed weer op woensdag-
avond 3 september. Ik had wat
sterrenkaarten met verschillende
schaalgroottes geprint, zodat ik de
ster gemakkelijk kon vinden. Het
sterrenbeeld Slangendrager is voor
mij niet bepaald bekend terrein. Te-
vens zou de ster slechts 22 graden
hoog staan, in het zuidwesten, pre-
cies in de richting van een felle
straatlantaarn en vlak boven het ge-
bouw vlak naast ons huis. Dat deed
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mij besluiten om de C8 te verplaat-
sen naar een braak liggend terrein,
waar ik een jaar eerder ook al eens
een sterbedekking door een
planetoïde heb proberen te verschal-
ken.

Ik had de ster al snel gevonden. Nu
was het afwachten. Eerlijk gezegd
verwachtte ik geen sterbedekking
zo ver van het schaduwpad. Vanaf
23:15:00 hield ik de ster voortdurend
in de gaten, en telde ik in mijzelf de
seconden. Ik had al 3 keer tot 20
geteld, anders raak ik de tel kwijt.
Nu spande het erom. Ik was al even
bezig met de vierde serie van 20 tel-
len. Plotseling was de ster verdwe-
nen! Wat is dat nu? O, snel de lap-
time toets van de stopwatch indruk-
ken. Wat een langzame reactie, wat
voor een reactietijd moet ik nu ne-
men? Is de ster nu nog niet terug?
Wat duurt dat lang. O, daar is de
ster weer. Nu snel de laptime toets
weer indrukken. Ja, dat ging een
stuk beter. Nu nog een tijdje blijven
waarnemen, misschien gebeurt er

nog iets waar niemand op rekent.
Nee, de ster blijft nu staan. Ik kijk
op de stopwatch. Het is nu 23:17:30
en ik stop met waarnemen. Dat was
een verrassing!

Thuis ga ik de stopwatch uitlezen.
Ik reken de tijden om, rekening hou-
dend met de reactietijden. De be-
dekking duurde 3,4 seconden. De
maximale duur op de centrale lijn
was 4,1 seconden. Het pad moet
dus een heel stuk verschoven zijn!
Tevens bleek de sterbedekking wel
één seconde vroeger plaats gevon-
den te hebben dan voorspeld… Wat
zijn die voorspellingen de laatste ja-
ren nauwkeurig geworden met die
astrometrie.

Nu was het afwachten wie er nog
meer deze sterbedekking gezien
hebben. Het was een mooie heldere
avond, dus had ik grote hoop dat er
meer waarnemers actief waren. Ik
kreeg al snel een e-mail van Alex
Scholten. Hij had ook gekeken, en
had een langere bedekking dan ik.

De centrale lijn zou dan nog wel
aan de oostkant van ons huis gele-
gen hebben, maar waar precies? In
Herne (Duitsland, vlakbij Essen, zie
figuur 1) had Bernd Brinkmann met
een CCD camera een driftscan op-
name gemaakt. Hij had een
bedekkingsduur van 4,25 seconden,
dus meer dan wat er maximaal
voorspeld was! Ook Henk Bulder
(Buinerveen) had een (korte) be-
dekking. Met het programma Occult
4 heeft hij een voorlopige reductie
gemaakt van de 4 bekende waarne-
mingen (zie figuur 2). Imprinetta
zou een omvang hebben van 55 bij
47 km. In de voorspelling werd van
een bolvorm van 49 km uit gegaan.
Planetoïden zijn echter bijna nooit
mooi bolvormig, waarmee de lange
bedekkingsduur van Bernd is ver-
klaart. Tevens blijkt dat het
schaduwpad één padbreedte naar
het westen ligt ten opzichte van de
voorspelling.

Al met al een verrassende bedek-
king, met een mooi resultaat.
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De Wet van Murphy

geldt ook in Duitsland
Door Henk Bri l

Zaterdag 23 augustus 2008 – al de
hele dag vraag ik me af waarom de
zondag door mijn hoofd speelt. Hal-
verwege de middag weet ik het in-
eens. Een rakende! Dat was het.
In de vroege ochtend van 24 augus-
tus, om 03.26 MEZT, wordt de ster
SAO 76345 rakend bedekt en de
grenslijn loopt over Zuid-Limburg.
Volgens de Sterrengids kan ik ook
uitwijken naar Duitsland, en ik be-
sluit dat zonder al te veel na te den-
ken meteen te doen. In Zuid-Lim-
burg zijn de wegen nu eenmaal niet
zo geordend als in Duitsland, en bo-
vendien: vrije horizonten heb je daar
ook nog.
Even LOW4 opstarten om de
grenslijn te zien, maar dat gaat niet
zomaar. Low crasht om de haver-
klap met als uiteindelijk resultaat dat
ik het niet voor mekaar krijg de
grenslijn op een kaartje getekend te
krijgen. Dan maar met de hand in
de atlas en checken met Google
Earth. Mijn keuze valt op het
plaatsje Tripsrath – niet ver van
Geilenkirchen (what’s in a name?).
Het profiel is interessant genoeg en
ik besluit zo’n 500 meter boven de
centrale lijn te gaan zitten, volgens
de Moonlimb gegevens niet verstan-
dig, maar waarnemingen uit het ver-
leden geven mij gelijk.
Even de WATEC, tijdseinontvanger,
videocamera en montering testen.
Montering OK, de rest niet.
Geen rustig beeld te registreren op
de videocamera. Ik vermoed dat dat
door de accu’s komt, dus die leg ik
aan de stroom. ’s Avonds om 12

uur test ik het nog eens en alles
werkt.
Hopla, alles in de auto – als tele-
scoop gebruik ik de Sky90; die staat
nog op fotostatief vanwege de zons-
verduistering (en mislukte maans-
verduistering) eerder deze maand.
Camera-adapter ervan af, in de tas
en klaar. Ik ben klaar.

Tegen één uur vertrek ik – ruim op
tijd. De TomTom staat ingesteld op
de coördinaten van mijn
waarnemingsplek, dat gaat prima, al
berekent hij met de kaarten van
West-Europa wel een wat vreemde
route. Het lijkt een omweg, maar
ach – tijd genoeg.
Als ik van ‘neef Stanley’ (mijn fa-
voriete stem – een Surinamer: “We
moeten terug Man”) het dorpje
Tripsrath links (letterlijk rechts)
moet laten liggen, maar wel een
aantal andere dorpjes, ‘Etwasrath”
en “Nochsowasrath”, doorkruis,
moet ik op een gegeven moment
rechtsaf een weg in die niet bestaat.
Het heeft nogal geregend, en het is
behoorlijk blubberig. Ik rijd door, en
‘neef Stanley’ stuurt me keurig een
paar wel bestaande karrensporen op
die er verzopen bij liggen. Gelukkig
is het maar vijf kilometer door de
blubber. Tijdens de rit moet ik al
denken dat dit weer een prachtig
verhaal voor Occultus oplevert
(maar het einde kon ik toen nog niet
bevroeden). Uiteindelijk kom ik keu-
rig op de plaats van bestemming. Ik
verken de plek te voet en inderdaad,
het klopt met Google Earth. In de

verte klinkt muziek van een dorps-
feest. Ik besluit nog een beetje rich-
ting de centrale lijn te rijden en doe
dat door achteruit te rijden. Dat
duurt even, maar uiteindelijk ben ik
ter plaatse. Ik stap uit en richt de
zaklamp op mijn auto. Hé, die is
normaal toch goudkleurig? Maar in-
middels is ie bruin-zwart van de
modder geworden. De velgen zijn
zelfs niet meer terug te vinden.
Maar ach, de Maan lacht mij toe –
‘who cares?’. Al met al is het in-
middels wel al tien over twee, dus ik
heb nog vijf kwartier. Ik zet mijn
montering op en terwijl ik vervol-
gens de tas met de Sky90 pak
maakt een onplezierige gedachte
zich van mij meester. Thuis staat de
Babytak (6 cm Takahashi) op mijn
lidl-statief (m.a.w. een EQ3), en de
Sky90 komt van een fotostatief.
Dat betekent, in plat Nederlands,
dat de zwaluwstaart op de Babytak
zit, en niet op de Sky90! En dat be-
tekent weer op zijn beurt weer dat
ik DE SKY90 NIET OP DE
MONTERING KAN ZETTEN.
En jawel hoor – ik heb gelijk. Een
kramperig gevoel maakt zich van
mijn scrotum meester.
Ik had gvd alles gecontroleerd op
juiste werking, behalve één ding:
past de telescoop op de
montering?…
Op het dorpsfeest is inmiddels de
plaat ‘I did it my way’ opgezet - ik
heb iets met muziek: toen ik mijn
zoon tijdens zijn vakantie in Zeeland
onverwachts bezocht, schalde, toen
ik aan kwam zetten, toevallig de
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plaat ‘Henk is een gezellige vent’
over de camping , en hetzelfde num-
mer stond op toen ik bij een slaag-
feest van één van zijn vrienden ‘toe-
vallig’ langs fietste.
Toeval is logisch, zegt Johan Cruijff.
Ja ja, dat zal wel. Wat mij betreft
hadden ze in de feesttent nu beter
‘’t is kloten hier’ van Normaal kun-
nen draaien – maar ja, ik was in
Duitsland…. ’I did it my way’ – de
cynische klootzakken.
Nou ja, het had natuurlijk erger ge-
kund: stel je voor dat ze ‘Henk is
een gezellige vent’ hadden ge-
draaid...

Ik keek op de klok; geen ducktape
of touw in de auto, dus geen alter-
natieven – ik had nog 1 uur en 16
minuten om: op te breken, over B-
wegen naar huis te rijden (in totaal
zo’n 30 km), vervolgens de zwaluw-
staart op te Sky90 te monteren met
inbusboutjes, dan terug te rijden en
dan ook nog eens alles op te tuigen

en juist in te stellen. Een ‘mission
impossible’ natuurlijk, maar ja, ik
kon het allicht proberen.
Ik brak de montering af, en startte
de PT-Cruiser. Ik koos niet voor de
weg van ‘neef Stanley’, maar voor
de weg die ik voor de geest had uit
de topografische atlas en Google
Earth, en warempel – binnen een ki-
lometer zat ik op asfalt! Ik vloog
naar huis, alle snelheids-
voorschriften grimmig met voeten
treden en ik stond na 28 minuten
weer op de oprit – een tijdwinst van
13 minuten t.o.v. het schema van
‘neef Stanley’.
Ik had dus nog 48 minuten tot de
bedekking. Ik dacht diep na:
zwaluwstaart ombouwen (5 minu-
ten); opbouwen telescoop en afstel-
len (15 minuten); dat zou 28 minuten
overlaten voor de terugrit, via een
weg die ik maar één keer had gere-
den in diezelfde 28 minuten met ge-
vaar voor eigen leven, en dat ook
nog eens met een onbetrouwbare

‘neef Stanley’ als navigator en zélf
in de stress vanwege de tijd. Plus
het feit dat ik hier en daar mist-
flarden tegen was gekomen.
Nee, dat kon de veiligheidsman in
mij niet goedvinden. Dat Low4
crasht is al erg genoeg – daar hoef
ik zelf niet bij. Jammer dan.

Ik laadde de auto uit, schonk mezelf
een glas wijn in en ging naar de
computer. Het stuk typen dat jullie
nu lezen – leed brengt schrijvers tot
grote hoogte.
Murphy woont ook in Duitsland…
en ik nomineer mezelf bij deze tot
‘WAARNEEMEZEL VAN HET
JAAR ‘.
Ik kan er inmiddels (tien minuten na
het tijdstip van de rakende) al een
beetje, een heel klein beetje, om la-
chen. Maar lezers van dit artikel
kunnen tot een uur na lezing van dit
artikel terecht bij de Stichting Kor-
relatie.

“…These the seven names they bear:
Alcyone and Merope, Celeano,
Taygeta, and Sterope, Electra,
And queenly Maia, small alike and faint,
But by the will of Zeus illustrious all
At morn and evening, since he makes them mark
Summer and winter, harvesting and seed-time…”

De Pleiaden en de Maan
Door Monique de Kock

Drie eeuwen voor de gewone jaar-
telling schreef Aratus dit gedicht
waarin de namen van de Zeven
Zusters oftewel de Pleiaden ge-
noemd worden. Het betreft de be-
kende open sterrenhoop in het ster-

renbeeld Stier, ook wel M45 ge-
noemd omdat deze sterrenhoop als
45e vermeld staat in de lijst van de
franse astronoom Charles Messier
(1730-1817). Hij had deze lijst van
“komeetachtige objecten” opgesteld

om te voorkomen dat ze verward
zouden worden met echte kometen.
Iedereen die M45 zelf gezien heeft
vraagt zich af waarom dit object in
de lijst voorkomt, want de Pleiaden
lijken echt niet op een komeet…
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“When Atlas-born, the Pleiad stars arise
Before the Sun above the dawning skies,
 ‘Tis time to reap; and when they sink below
The morn-illuminated west, ‘tis time to sow…”

Maar nu even terug naar de oud-
heid. Al sinds mensenheugenis
wordt gesproken over deze sterren-
hoop. In de griekse mythologie wa-
ren de Pleiaden de halfzusters van
de Hyaden, een andere sterren-
groep in het sterrenbeeld Stier onge-
veer 12° ten zuidoosten hiervan. De
Pleiaden waren zeven nimfen uit de
Griekse mythologie, de dochters van
Atlas en Pleione. Ze werden gebo-
ren op de berg Cyllene. De
Pleiaden waren (samen met hun
zusters, de Hyaden gezamenlijk ook
wel de Atlantides genoemd), de
metgezellen van de godin Artemis.
Deze nimfen zorgden ook voor de
pasgeboren god Dionysos. Ze wa-
ren de personificatie van het zeven-
gesternte. Nadat de vader van de
Pleiaden, Atlas, de wereld op zijn
schouders moest torsen, achter-
volgde Orion de zeven zusters en
probeerde hen het hof te maken.
Om Atlas gerust te stellen veran-
derde Zeus de Pleiaden eerst in dui-
ven en later in het Zevengesternte.
Men zegt dat Orion de zusters nog
steeds door de hemel achtervolgt.
Volgens een andere mythe pleegden
de zusters tegelijkertijd zelfmoord
omdat ze het lot van hun vader on-
draaglijk vonden en zette Zeus ze
uit medelijden aan de hemel.

In het zevengesternte zijn voor de
meeste mensen slechts zes van de
zeven sterren goed zichtbaar op
aarde; van de zevende ster wordt
gezegd dat het Merope is, die zich
schaamt omdat ze een relatie had
met een sterfelijke man, in plaats
van met de goden zoals haar zus-
ters. De ster die in moderne
sterrencatalogi de naam Merope
draagt, is echter niet de zwakste.
De Pleiaden worden van oudsher
gebruikt als leidraad in de landbouw.
Het verschijnen uit en het verdwij-
nen in de zonnegloed markeert de
oogst- of zaaitijd. Zoals Hesiod ons
vertelt:

Dit heeft te maken met het feit dat
de Zon rond half mei in conjunctie is
met de Pleiaden, waardoor ze vanaf
de zaaitijd (dan verdwijnen ze in de
zonnegloed) tot de oogsttijd (dan

verschijnen ze weer vanuit de
zonnegloed) onzichtbaar zijn.
Omdat M45 ongeveer 4° van de
ecliptica vandaan ligt wordt deze
cluster zo nu en dan door de Maan
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bedekt. Als je zo naar M45 kijkt zou
je zeggen dat de Maan groot genoeg
is om deze helemaal te bedekken.
Niets is minder waar: de Maan past
met gemak drie keer in de ster-
cluster.

Dit bedekken gebeurt in “reeksen”.
De reeks begon in 2005 toen de
maanbaan voor het eerst weer het
zuidelijk deel van M45 doorkruiste.
In de loop van de jaren doorkruist
de Maan steeds noordelijker de
Pleiaden, totdat begin 2008 het
noordelijkste punt bereikt werd en
de zuidwaartse beweging weer be-
gint. 8 juli 2010 komt er een eind
aan de bedekkingreeks. Niet elke
keer als de Maan de Pleiaden be-
dekt is dat goed waar te nemen:
soms gebeurt het overdag of in de
schemering, of is de Maan te “vol”
waardoor de sterren niet meer te
zien zijn, of staat de Maan te laag
aan de horizon of is het bewolkt!
Maar er zijn ook keren dat de om-
standigheden wél goed zijn.
Eén van die gelegenheden deed zich
voor op 23 augustus 2008. Op va-
kantie in Zeeland (bovenaan de pak-
lijst stond: telescoop). Vrije horizon,
wat ook wel nodig was omdat de

bedekkingen al begonnen op het
moment dat de Maan nog onder de
horizon was. De Maan kwam om
23.15 op achter de silhouetten van
de bomen in de verte en was voor
51 % verlicht. Twee minuten later
op 2° hoogte verscheen Maia
(magnitude 3,9) vanachter de maan-
rand. Deze uittrede was helaas niet
zichtbaar. Na 20 minuten stond hij
“al” op 4° hoogte en kon de eerste

uittrede getimed worden. Wanneer
een ster vanachter de maanrand te-
voorschijn komt is dat toch een hele
andere manier van waarnemen dan
wanneer een ster achter de maan-
rand verdwijnt. Bij een intrede zie je
de ster van tevoren al in beeld. Je
weet waar je kijken moet, vooral als
de (meestal donkere) maanrand te
zien is (in het asgrauw licht). Bij
een uittrede weet je echter niet pre-
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cies waar je kijken moet, zodat het
verschijnen van de ster werkelijk
een verrassing is. Bij deze uittredes
was de donkere rand (waarvandaan
de sterren verschenen) niet zicht-
baar, ze leken vanuit het niets op te
duiken. Met onregelmatige tussen-
pozen kwamen er steeds weer ster-
ren vanachter de maanrand tevoor-
schijn, dit ging zo door totdat om 1
uur een eind kwam aan de heldere
sterren. Ik had er toch 8 geklokt!

De tweede gelegenheid om een
Pleiaden-bedekking waar te nemen
kwam in de nacht van 19 op 20 sep-
tember 2008. Ook allemaal uit-
tredes, dit keer was de Maan voor
74 % verlicht. De Maan trok al
door een sterrijk gebied in de avon-
duren zodat we van 23 tot 24 uur al
drie waarnemingen konden noteren.
Ook Jan Maarten was deze keer
van de partij. Gelukkig maar, want
om 4.30 uur liep de wekker af en
konden we even samen mopperen
(gedeelde smart…). Vlug weer
achter de oculairs, om 4.48 uur be-
gon het feest weer. Een heleboel
sterren verschenen vanachter de
maanrand, waaronder de heldere
pitten Celeano (5,4), Taygeta (4,3),
Maia (3,9) en Asterope (5,8). Toen
we om 7 uur weer terug in bed kro-
pen hadden we samen 28 uittredes
waargenomen, voor ons een abso-
luut record waar we met een vol-
daan gevoel op terugkijken.

Bronnen:
- Burnham’s Celestial Handbook
Volume three
- Limburg, Eric De dronken ma(a)n
en z’n 7 zusters (artikel in Occultus
nummer 87, januari 2007 pagina 4 t/
m 8)

23 augustus 2008
20 september 2008
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Algemeen

De voorspellingen zijn gemaakt voor sterrenwacht ‘De Sonnenborgh’ te Utrecht (5,129 OL; 52,086 NB), waarbij is
uitgegaan van een onervaren waarnemer die beschikt over een teleskoop met een diameter van 10 centimeter of
minder.

Totale sterbedekkingen

Toelichting op de tabel

Gebruikte eenheden

h Uren
m Minuten
s Seconden
o Graden
‘ Boogminuten
“ Boogseconden

% Percentage
cm Centimeter

Omrekening naar een andere lokatie

De tijdstippen dienen te worden gecorrigeerd indien vanuit een andere lokatie wordt waargenomen. Maak
daarvoor gebruik van onderstaande formule:

(1) correctie_minuten = (5,129 - L) x CFA + (B - 52,086) x CFB
(2) UT_nieuwe_lokatie = UT_tabel + correctie_minuten

Hierin vertegenwoordigt L de geografische (ooster)lengte van de nieuwe waarneemplaats en B de
geografische (noorder)breedte, beide uitgedrukt in decimale graden en positief.
De waarde van UT_tabel dient uit de lijst met bedekkingstijdstippen te worden afgelezen. Houdt er rekening
mee dat de correctie is uitgedrukt in minuten.

De kolommen

Date Datum
Day Dag van de week

Time Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time
A Nauwkeurigheid van voorspelling
P Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede

XZ XZ nummer van de ster
Mag Magnitude van de ster

Al Hoogte van de ster
Az Azimut van de ster
Sn Hoogte van de zon

CA Cusp angle
K Maanfase; + = wassend, - = afnemend

Dterm Afstand van de ster tot meest namije verlichte detail
PA Positiehoek

W A Watts angle
CFA Omrekeningsfaktor voor lengte (zie verder)
CFB Omrekeningsfaktor voor breedte (zie verder)
Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter
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Sterbedekkingen door

Planetoïden
1 oktober 2008 - 1 januari 2009

Door Jan Maarten Winkel

Onderstaande tabel geeft aan welke
sterbedekkingen door planetoïden in
de genoemde periode zichtbaar zijn.
De kaartjes t.b.v. de genoemde be-
dekkingen treft u op de volgende
pagina’s aan.

De voorspellingen zijn, als vanouds,
tot ons gekomen via EAON terwijl
Edwin Goffin de berekeningen ver-
zorgd heeft.

Imprinetta

Op 3 september hebben Alex Schol-
ten en Jan Maarten Winkel naar
(1165) Imprinetta gekeken, en had-
den een bedekking van respectieve-
lijk 4,0 sec en 3,4 seconden. Ook
Henk Bulder (NL) en Bernd
Brinkmann (Duitsland) hadden een
bedekking van respectievelijk 0,8 en
4,25 seconden. Er was sprake van
een zuid shift van 1 padbreedte. Zie
het artikel elders in dit nummer.

Het afgelopen kwartaal

Op 27 juni werd door Manek
(Tsjechië) een bedekking door (777)
Gutemberga waargenomen met een
duur van 7,83 seconden.
Op 4 juli werd door Van Den
Abbeel (België) een bedekking door
(54656) 2000 SX362 waargenomen
met een duur van 0,80 seconden.
Op 27 juli werd door Bruhanov (Wit
Rusland) een bedekking door (4505)
Okamura waargenomen met een
duur van 1,8 seconden.

Op 12 september werd door Larriba
en Moreno (Spanje) een bedekking
door (79) Eurynome waargenomen
met een duur van resp. 7,44 sec en
7,68 seconden. Ook Eriksson (Zwe-
den) heeft deze bedekking waarge-
nomen, maar alleen de intrede
getimed. Zie figuur 1 voor de koor-
den.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn er
10 bedekkingen geselecteerd. Zie
voor het zoekkaartje van Polonia
het vorige nummer van Occultus.
Op 23 december zal Itzigsohn voor
NEDERLAND een grote kans op
succes geven. Maar houdt ook de
last minute astrometry op PLAN-

OCCULT in de gaten voor de an-
dere sterbedekkingen. Kijk in alle
gevallen van 10 minuten voor tot 10
minuten na het opgegeven tijdstip.

Niet geselekteerd

Mochten er waarnemers zijn die
ook andere (niet in de lijst opgeno-
men) potentiële bedekkingen willen
waarnemen, dan kan men terecht
op internet op pagina http://
astrosurf.com/EAON/
Op deze pagina staan ook de zoek-
kaartjes zoals deze in Occultus ge-
publiceerd worden.
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 OKTOBER 2008 - 1 JANUARI 2009

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

di/wo 08-10 01.10 42 93 1112 Polonia 40 km 15.3 Scandinavië
vr/za 11-10 00.58 33 226 64 Angelina 97 km 11.5 Scandinavië

za 18-10 23.27 29 116 737 Arequipa 46 km 13.1 Polen
zo/ma 10-11 03.20 17 122 95 Arethusa 145 km 13.9 Scandinavië
vr/za 22-11 05.47 22 274 145 Adeona 155 km 11.3 Spanje

di/wo 03-12 03.18 81 208 436 Patricia 63 km 15.0 Portugal
ma/di 16-12 06.26 41 220 30 Urania 104 km 11.9 Portugal

di 23-12 20.12 47 129 1596 Itzigsohn 51 km 14.0 NEDERLAND
wo 24-12 18.25 70 175 702 Alauda 202 km 12.8 Spanje
za 27-12 21.43 62 129 776 Berbericia 96 km 11.2 Denemarken

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
di/wo 08-10 TYC 2435-00976-1 10.3 06h38m.7 30o22' 5.0 3s
vr/za 11-10 TYC 0005-01295-1 9.2 00h14m.5 03o28' 2.5 8s

za 18-10 TYC 0698-02095-1 10.4 05h14m.0 08o46' 2.9 7s
zo/ma 10-11 UCAC2 30370677 11.0 10h40m.6 -04o23' 3.0 5s
vr/za 22-11 TYC 1289-01027-1 10.3 05h01m.2 19o50' 1.4 15s

di/wo 03-12 TYC 2979-00801-1 10.7 08h09m.9 43o46' 4.2 8s
ma/di 16-12 TYC 0839-00739-1 10.1 10h33m.9 08o45' 2.1 14s

di 23-12 HIP 23642 9.3 05h04m.9 17o47' 4.7 5s
wo 24-12 UCAC2 43042181 10.1 01h13m.0 32o07' 2.9 18s
za 27-12 TYC 2420-00133-1 9.8 06h14m.7 30o49' 1.7 7s
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