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Redactioneel

Boelie Boelens moet een (weer-)
engeltje op zijn schouder hebben,
misschien heet zij wel Marjon de
Hond. In de middag van 1
december is het Boelie Boelens
gelukt om de venusbedekking te
zien, ondanks de bewolking. Zijn
relaas staat in dit nummer.

Voor het jaar 2009 zijn er vele
rakende sterbedekkingen en
sterbedekkingen door
planetoïden gepland. Even ter
herinnering: stuurt u uw
waarnemingen over 2008 op
naar Hans Govaarts?

Er staat weer een vers jaar voor
de deur. In dit nummer vindt u
weer de vertrouwde acceptgiro.
De contributie voor 2009
bedraagt nog steeds slechts 15
Euro.

Namens de redactie wens ik u
allen prettige feestdagen en een
goed begin van het jaar 2009
toe, met veel helder weer.

Jan Maarten Winkel
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Venusbedekking

1 december 2008
Door Boel ie  Boelens

Weer een prachtig hemel-
verschijnsel waar ik al lang naar uit
heb zitten kijken, temeer omdat het
betrekkelijk zeldzaam is. Ik had het
geluk vorig jaar een soortgelijke
Venusbedekking te zien vanuit Zuid
Afrika, maar nu is ie nog mooier,
omdat 1e de maanfase mooier is, en
2e het nog donkerder is. Daar komt
nog bij dat Jupiter er vlakbij staat...
Uniek dus, en zeker in Nederland
voor zoiets.
Ik moet zeggen, ondanks de slechte
weersvooruitzichten is ie voor ons
gedeeltelijk geslaagd. De intrede is
volledig gemist; toen was het ge-
woon zwaar bewolkt. De uittrede
WEL gezien in één heel klein spaar-
zaam opklarinkje, en dat op drie gra-
den hoogte!!! Hoe is het mogelijk...
Toch nog weer mazzel, en hoeveel
wel niet; net als toen bij die totale
zonsverduistering op 11-8-99 en op
24-12-07 bij die Marsbedekking... Ik
had het echt niet gedacht, en nog
mooie videobeelden gemaakt ook
nog...

Nu eerst van voren af aan:
Ik nam ‘s middags vrij. Het was
toen nog redelijk helder, met een
waterig zonnetje. Het zal spannend
worden, dat had ik nou wel in de ga-
ten, want zo goed waren de
weersvooruitzichten niet. Via buien-
radar zag ik veel hoge sluier-
bewolking en 2 fronten die allebei
een kant opgingen. Dus het wordt
een gok. Ik had telefonisch contact
met Jan Koet en Henk Masselink.
Daar waar ze wonen was de zon
helemaal niet te zien geweest. Henk

waagde er niet op om ervoor te rei-
zen, en bleef thuis. Jan ging wel rei-
zen, en had vaak telefonisch contact
met mij, en zou ik hem naar een
plek toe loodsen waar het helder
zou zijn. Maar dat was erg lastig om
te zeggen, want via buienradar zag
ik overal flarden wolken. Het is

puur een gok. Ik bleef ook gewoon
thuis. Als het ergens anders wel
goed helder was, ging ik zeker.
In dit geval heeft het geen zin. Roe-
lof Mink kwam wel met zijn TMB
100/800 met webcam ed. Om-
streeks vieren zette hij zijn spullen
op. Ik had de 20cm Newton al
klaargezet. Ik had een vrij uitzicht
op de zuidwestelijke horizon. De
lucht werd wel minder, maar we
waagden het erop. Omstreeks 17h
een fraaie lichtzuil gezien, en vlak
na zonsondergang kwam er vanuit
het zuidwesten een wolkenfront op-
zetten (juist net daar...), en in no
time was het grijs overal...
De intrede konden we vergeten. Ik
heb de maan niet eens gezien.
Roelof wou al gaan afbreken, totdat
ik ineens laag in het westen wat

opklaringen naderbij zag komen. Ik
zei dat hij even moest wachten,
want je weet het niet... Ook al is de
uittrede op drie graden hoogte (!)
Dus eigenlijk weinig kans ja... Om
18h is het zo donker dat je die
opklaringsgebiedjes niet ziet... Het
was dus erg koud en de luchtvoch-
tigheid hoog. We warmden ons in
de kamer op, met het uitzicht op de
zuidwestelijke horizon. De lampen
uit, en opletten of je ook de maan
ziet verschijnen. Ik was ondertussen
aan de zuip gegaan (alhoewel dat
ook wel meeviel...), met het idee
dat we toch niets meer zouden
zien...
Plotseling om 17h50m zagen we
heel vaag de maansikkel door de
bewolking heen prikken. Gauw naar
buiten om de kijkers erop te richten.
En de volgmotor voldeed prima...
De maan bleef mooi in beeld.
Daarna werd het weer wat min-
der... Nog een kwartier voor de uit-
trede... Na 14 minuten (!!!) kwam
de maan even uit een klein
opklarinkje, totdat Roelof hem in-
eens door zijn kijker zag. Hij rea-
geerde onmiddellijk, en zag ik hem
ook... Daar was tie!!!! We hebben
hem!!!! Een geweldig mooi gezicht
door de 20cm met de Plössl 40mm
(30 X) Een knoeterhelder Venus-
schijfje bij de verlichte maanrand en
met wat diagonale wolkensluiers er-
voor. Dat had wel wat!!! Het leek
wel op een schilderij. Heel apart...
Direct mijn digital 8 camera video-
shots genomen, zowel rechtstreeks
als door de 20cm (los in de hand,
want voor het zelfde geld is ie zo
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weer weg). De beelden met low lux
door de kijker zijn het mooist. Die
heb ik hierbij geleverd. Ze zijn be-
werkt door Roelof met Registax.
Dus toch nog hele redelijke beelden
kunnen maken. Binnen een minuut
was het ook weer gebeurt, want de
bewolking werd al snel dikker, en
het bleef ook potdicht. Het werd
zelfs mistig. Afgelopen!!! Einde
voorstelling!!
Jupiter hebben we niet eens gezien.
Maar dit hebben we!! Dus eigenlijk
toch nog een succesje!! Toch weer
een engeltje bij me... Toch nog...
Had ik dus echt niet verwacht...
Roelof ook niet. Hij had nota bene
de webcam al opgeborgen, maar de
luchtvochtigheid was ook erg
hoog... Hierna dronken we een bor-
rel en bekeken de videobeelden en
contact nog gelegd met Henk en
Jan. Jan was bij Henk toevallig. Zij
hebben dus niets gezien, en Jan had
nota bene 450 km gereden voor een

opklaring... helaas,
zonder resultaat...
Ook contact gehad
met andere ama-
teurs via onze e-
mailgroep.
Een paar anderen
hebben de intrede
gezien en niet de
uittrede.
De meeste geluks-
vogels wonen in
Friesland en Gro-
ningen; die hebben
meer gezien (voor
zover ik weet).
2008 is toch nog
een mooi astrojaar
geworden, en dat
had ik niet verwacht. 2007 was top.
Maar dit was ook gaaf; 2 geslaagde
eclipsen en 1-12 dus.
Voor 2009 staat niet veel op het
programma, wel een fraaie M 45
bedekking op 18-7 en een ster-

bedekking door Jupiter in de nacht
van 3 op 4 augustus. Ster van
magn. 6... Heel bijzonder dus...
Tot zo ver maar weer...

Rakende sterbedekkingen – expedities 2009

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats
B 02-01-09 vr 18:39 146679 8,6 30 223 -26 19S 32+ DOA Arcen

VdS Rouen (F)
B 02-01-09 vr 18:54 146682 8,5 28 227 -28 10S 32+ DOA Arcen

VdS Rouen (F)
A 16-01-09 do/vr 06:42 138594 6,7 21 223 -9 6S 69- DOA Zevenaar
A 06-03-09 vr 23:37 79489 6,6 42 252 -43 12N 79+ DOA Zeddam
B 31-03-09 di 22:00 76970 8,0 22 285 -30 12N 31+ DOA Maasband
A 13-04-09 zo/ma 01:08 184068 5,1 10 164 -25 2N 88- DOA Zeddam ?
A 13-08-09 wo/do 01:56 92979 6,1 45 118 -18 7N 58- DOA Emmen

DOA Eerbeek
VVS Turnhout (B)

A 26-11-09 do 17:44 X31725 6,5 37 155 -18 ?S 67+ VdS Dolberg (D)
B 28-11-09 za 19:18 92310 7,1 49 156 -34 14S 85+ DOA Rülerfeld (D)

DOA Zevenaar
VVS Turnhout (B)

Agenda

25 april 2009 ? – amateur bijeenkomst te Roden
16 mei 2009 – Sterbedekkersdag te Bussloo
9 mei 2009 – jaarvergadering KNVWS
28-30 augustus 2009 – ESOP XXVIII te Krakow, Polen
7 november 2009 – amateur bijeenkomst te Goirle
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Esop XXVII Drebach
Door Harrie  Rut ten

Vrijdagmorgen 29 augustus om 7
uur loopt de wekker af. De dag van
het begin van de ESOP XXVII
heeft zijn aanvang in je eigen bed.
Slaapdronken wordt je wakker op
de derde dag van je vakantie. De
koffer is de avond ervoor al inge-
pakt. Door Elly, mijn vrouw. Zij
doet dat altijd, ook als ik voor meer-
dere dagen op zakenreis ga. Dan
weet zij zeker dat ik niks vergeet en
er altijd netjes opsta. Beide is waar
;-) . Ik had met Frank Schaffer af-
gesproken dat ik naar hem zou rij-
den (hij woont in Haan, werkt in
Burbach in de buurt van Siegen.
Van daaruit rijden we dan verder
met zijn auto, een zuinige diesel,
naar Drebach. Maar voordat je ver-
trekt natuurlijk eerst een goed ont-
bijt. Zonder ontbijt kan bij mij een
dag niet beginnen. De rit naar Frank
verliep uitstekend. Geen files, zelfs
niet bij Keulen en opvallend genoeg
geen ‘Baustellen’ onderweg. Heer-
lijk. Maar het bleek een slecht voor-
teken. Maar zover zijn we nog niet.
Ik ga Frank bij zijn werk afhalen.
Hij werkt bij IPG-Lasertechniek als
fijnmechanisch-optisch constructeur
en liet me de showroom van het be-
drijf zien. Yttriumlasers tot een ver-
mogen van . . . 30 KW!!! Iets an-
ders dan je laseraanwijsstokje aan
de hemel van 5 mW dat al als zeer
gevaarlijk wordt ingeschaald in de
veiligheidsklasses van lasers. Met
die lasers kun je een raket uit de
lucht schieten (letterlijk).
Daarna gingen we naar zijn appar-
tement in Lohbach, een paar kilo-
meter van zijn werk. Hij gaat altijd

te voet naar werk, dwars over wan-
delpaden door de bossen, maar dat
is voor de auto geen route. Aldaar
de parkeerplaats gewisseld. Zijn
auto eraf, de mijne erop. Hij had zijn
verhuurster al gewaarschuwd dat
daar in het weekend een Neder-
landse auto op zou staan. Zij zou die
heilige koe zeker weg laten slepen
als ze dat niet wist, het zijn immers
Privatparkplätze.

Zo voorspoedig als de rit daar
Burbach verliep zo tegen viel ze
naar Drebach. Van Lobach naar
Drebach 458 km. Gemiddeld 120
(Frank is een hele rustige rijder):
kleine 4 uur. Dat moet toch te doen
zijn. Niets bleek minder waar. We
vertrokken even voor twaalf en
kwamen zelfs na half zes pas aan in
het hotel, 7 km verder dan Drebach.
De ene Baustelle na de andere, file
leed en ongelukken. Eén ongeluk
was net gebeurd toen we erbij uit-
kwamen. Een auto met aanhanger,
zo te zien een vouwtentwagen (of
hoe heet zo’n ding), stond dwars op
de autobahn. De aanhanger op zijn
kant de zijkant van de auto stond
strak tegen de voormalige onderkant
van dat ding. Toen we dat zagen
moest de blauwe damp van het re-
laas nog oplossen in de lucht. Hij
was met zijn gedrocht tegen de be-
tonnen middenbermbeveiliging gere-
den c.q. geschuurd door het scharen
van de aanhanger (aan de sporen op
de weg te zien). Gelukkig stopten
voor ons direct auto’s en sprongen
de bestuurders te hulp en liep één
ervan al met een gevaren driehoek

in de richting van het verkeer om
dat te waarschuwen. Wij hadden
zo’n 150-200 meter tot de plek van
het ongeval en konden passeren en
doorrijden. Gelukkig voor ons, maar
heel veel pech voor de mensen die
in de auto zaten en zo te zien niets
ernstigs hadden opgelopen. Aan de
bestuurskant zagen we de bestuur-
der nog witjes kijken, zijn vrouw
naast hem met de kids op de achter-
bank. Gelukkig, zij zijn er, zo te zien,
zonder al te grote kleerscheuren
vanaf gekomen, maar de auto en
vouwtentwagen zijn total loss.
We waren laat, heel laat. “Rijden
we door naar het hotel of gaan we
direct naar de sterrenwacht.”,
vroeg Frank. Ik stelde voor om toch
maar naar het hotel te gaan om ons
fris te maken en in te checken.
Hadden we dat tenminste gehad.
Achteraf een goede beslissing,
vooral omdat de inluiding van deze
ESOP een hele andere was dan alle
andere die ik had meegemaakt.
Maar daarover later meer.

Uiteindelijk kwamen we in Drebach
aan. Het lijkt een heel groot dorp,
maar niets is minder waar. Het is
een lintbebouwing, daar een
‘Waldhufendorf’ genoemd. Het
dorp telt zo’n 3000 inwoners (ten-
dens dalend) en is 6 km lang echter
gemiddeld maar 100 m breed. Het is
wereldberoemd in Sachsen door zijn
enorme krokusweiden in het voor-
jaar. Dat trekt duizenden toeristen.
We rijden door naar het hotel
Waldmühle halverwege naar
Wolkenstein. Dat hotel ligt zo’n 7



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

7

km verderop . . . midden in de bos-
sen midden in een dal. Steil naar be-
neden – weg – beek – hotel – steil
naar boven. We reden op een van
de twee parkeerplaatsen en zie daar
stond al een gezelschap, waaronder
de voorzitter van de plaatselijke
sterrenkundeclub, Gerhard Lehman,
ons op te wachten. We zagen Matti
Suhonen, Jan Manek, Vaclan
Priban, Otto Farago, Oliver Klös en
nog enkele anderen. We checkten
in en fristen ons op. Ik had een ka-
mer aan de achterkant en kon de
helling bij wijze van spreken zo aan-
raken. Ik ging weer naar beneden
om gezellig bij te kletsen. Daar
kwam niet veel van terecht. “En nu
eten”, zei Lehman plotseling.
“Eten?”, was mijn verbaasde reac-
tie. Ja, we hebben voor jullie half-
pension besproken en daar zit het
eten bij. Nou, dat doen we dan
maar. Nou, dat eten sloeg werkelijk
alles. Typische Oostduitse kost van
20 jaar geleden. Dat zijn niet mijn
woorden, maar die van Frank
Schaffer die oorsponkelijk uit de
voormalige DDR komt. “Het ziet er
niet alleen uit zoals 20 jaar geleden,
maar smaakt ook zo.”, zei Frank he-
lemaal verbaasd en duidelijk onte-
vreden.
Wat schafte de pot?
Aan de kleur te zien dacht het te

dikke erwtensoep. Je lepel bleef er
zo in staan. Maar na het proeven
wist ik het: Kartoffelsuppe
(Aardappelsoep). Daarna een hele
dikke Knodel (Meelbol met diep-
vries erwtjes, worteltjes, boontjes en
zo en een stuk veel te hard gebak-
ken zalm. Wat een combinatie. Ik
heb het niet allemaal opgegeten.
Het was allemaal veel te vet. O ja,
te vet. En bij de vis zat een . . .
vleessaus ! ! ! ! Hoe krijg je het
voor elkaar. Een van onze niet-
Duitssprekende tafelgenoten vroeg
aan de bediening wat het was en
wat er te drinken viel. Nou dat En-
gels van haar was zo slecht als
maar zijn kon. Duidelijk geen inter-
nationale gasten gewend.

Tegen achten vertrokken we naar
de sterrenwacht. Dat tochtje terug
van de heenreis. Een bijzonder
stukje weg, smal en met een stuk of
10 hellingen van 9-10% (volgens
verkeersborden) naar boven en be-
neden uiteraard. Af en toe geen uit-
kijk (diep in het dal) en dan weer
even later van tientallen kilometers.
Echt mooi.
We kwamen bij de sterrenwacht
aan en daar stonden ook al deelne-
mers, o.a. Henk de Groot en nog
vele andere deelnemers. De eerste
contacten werden gelegd. Binnen

werden we ‘rijkelijk’ verwend met
zoutjes die 30 jaar geleden bij ons
thuis op de borreltafel stonden. De
instrumenten werden bekeken en
het planetarium. Een heus Zeiss-
planetarium ZKP IV met een grote
koepel van een meter of 15. Al met
al een investering van zo’n 500.000
Euro. Een prachtige grote kijker: 50
cm Cassegrain op een geweldige
mooie montering van Baader in een
koepel van een meter of zes. Ook
weer een hele dure investering. Het
hoofdgebouw 33 x 12 meter met
een ex-koepel van een vorig
planetarium en twee afschuifdaken
waar ook weer prachtige kijkers on-
der stonden. Een Astrophysics Apo
van 18 cm, een Cassegrain van 40
cm, Zeissrefractoren van 13 cm,
een Mirotar van 20 cm, noem maar
op.

Hoe komt nu zo’n klein dorp aan
zo’n enorme sterrenwacht met zo’n
geweldig instrumentarium.

Die vraag was snel beantwoord. Na
de Wende kwam er heel veel geld
vrij. Dat dorp deelde daar in mee en
kreeg heel veel geld om een groot
zwembad te bouwen. Toen protes-
teerde een aantal mensen tegen dat
zwembad. Dat waren de astro-ama-
teurs van het dorp. Het zwembad

Planetarium met een Zeiss projector en de koepel van
de 50 cm Cassegrain

Waarom Drebach *bach heet.
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kon alleen in de zomer bij goed
weer worden gebruikt. Een sterren-
wacht het hele jaar door: bij helder
weer waarnemen, overdag de zon
en ’s avonds de sterrenhemel. Als
het regende kon het planetarium ge-
bruikt worden ook overdag als de
zon scheen. Waar de burgemeester
gevoelig voor was: zijn dorp zou op
een kaart worden gezet, iets dat met
een zwembad nooit zou lukken. Zo
kwam er dus dit enorme complex,
met een van de modernste
planetaria van heel Duitsland! De
instelling heeft drie vaste medewer-
kers die helemaal door de gemeente
betaald worden, echter geen ambte-
naren-status hebben. Er komen ca.
25.000 bezoekers per jaar! Jaarlijks
zijn er 700 excursies van scholen uit
de omgeving naar het planetarium!
Beide niet gering en een groot com-
pliment waard. Entree volwassenen
4 Euro, jeugdigen 2 Euro.
Zeer bijzonder: dit planetarium mag
zich “Zeiss-Planetarium” noemen.
Dat zijn een tiental andere
planetaria in de hele wereld. Hoe ze
het klaar gekregen hebben weet ik
niet en vertelden ze ook niet. Maar
door die status hebben ze heel wat
voordelen.

Rond een uur of tien was ‘het afge-
lopen’ en werden we verzocht naar
ons overnachtingsadres te gaan.
Thomas Janik uit Tjechië hoefde het
minste ver. Zijn tentje stond achter
zijn x-tig jaar oude en bijna uit el-
kaar vallende Skoda op de parkeer-
plaats, zo’n 30 m van de ingang.
Zij die dus naar de sterrenwacht ge-
komen waren met de gedachte een
hapje te eten gingen dus met honger
naar hun logeeradres. Frank en ik
kwamen in het hotel aan waar veel
deelnemers waren ondergebracht
en er werd daar nog lekker gekletst
tot de kleine uurtjes. Heel uitzonder-
lijk, ik was de laatste die naar zijn
kamer ging om even voor één.
Maar dat kwam omdat één van de
dames een opleiding volgende als
gastronomiefachfrau. Dat is niet al-

De 50 cm Cassegrain van de
Sterrenwacht.
Hiermee werden door leden van
de vereniging intussen meer dan
70 nieuwe kleine planeten ont-
dekt. Toch wel een prestatie.

leen bediening, maar ook koken,
boekhouding, etc. Maar geen talen!!
Verbazing bij mij, zoiets zou toch
een internationale opleiding moeten

kunnen zijn. Nu begrijp ik ook dat ze
bij het avond eten een mengeling
sprak van pop-Engels – Duits en
Saksisch dialect.

Op zaterdag wordt het serieus. Dan
begint de echte ESOP. Na het ont-
bijt en de rit verzamelden we ons in
de foyer van de sterrenwacht zon-
der koffie of thee. Om precies half
tien, zoals het in het programma
stond, opende Gerhard Lehman de
bijeenkomst. In het Duits! Hans-
Joachim Bode, de voorzitter van
IOTA-ES, vertaalde het in het En-
gels. Het woord werd direct gege-
ven aan een prominente aanwezige:
Herrn Dr. Jens Haustein, de burge-
meester van de gemeente. Hij
oreerde dat het een eer voor het
dorp was om dit internationaal ge-
zelschap met deelnemers uit zoveel
landen (de volledige opsomming)
aan zo’n belangrijk symposium.
Deze Herr Dr. was het Engels ook
niet machtig en ook hier was de
president van de IOTA-ES: H-J.B.
zijn tolk.

Nog voor dat het officiële gedeelte
begon een moment van bezinning.

Herr Dr. Bürgemeister van Drebach en Hans-Joachim Bode, president
van IOTA-ES.
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Wolfgang Beisker sprak een In
Memoriam voor Bohumil Malecek
uit die op 14 mei van dit jaar was
overleden, twee weken voor zijn
85ste verjaardag. Hij was de drij-
vende kracht op het gebied van
sterbedekkingen in Tsjechië en or-
ganiseerde drie ESOPs. Dit waren
III in 1984 en VII in 1988 in
Valaske Mezirici dat toen nog
CSSR was. Verder de XIV in 1995
die in Pilzen was. “Nou,” zei Tho-
mas Flatres (F), in de pauze, “dan
ben ik de volgende die aan de beurt
is, ik ben 83.”

Eindelijk kon het dan echt beginnen.
Jens Kandler (D), een van de me-
dewerkers van de sterrenwacht,
trad op met zijn verhaaltje over het
ontstaan van de sterrenwacht en
hun programma. Vooral de nadruk
werd gelegd op de activiteiten rond
kleine planeten. Hét hoofdthema
van het observatorium, waar het
echt wereldnaam en faam heeft. Er
werden meer dan 70 planetoïden
door amateurs ontdekt! De voor-
drachten werden gehouden in de
grote koepel van het planetarium.
Op het eerste gezicht een schitte-
rende locatie, maar iedereen die wel
eens in een planetarium geweest is
weet dat je geluid ook kunt afbeel-
den. Als iemand met zijn buurman
praat en jij zit toevallig op de plek
van de afbeelding van die geluids-
golven dan hoor je hem net zo goed
alsof hij direct op je schoot zit. Erg
hinderlijk. Gelukkig hadden de deel-
nemers dat gauw genoeg in de ga-
ten dat ze zelf ook slachtoffer kon-
den zijn (twee-ledig, iemand anders
hoort precies wat ik zeg en ik hoor
dingen die ik helemaal niet wil ho-
ren). Het werd dus gauw genoeg
vrij stil in die grote zaal waar toch
vrij geregeld die mooie hemel-pro-
jector (het planetarium dus!) be-
hoorlijk in de weg stond. Overigens,
deze Jens Kandler en Gerd
Lehmann hadden al eens eerder een
ESOP bezocht. Natuurlijk die van

het jaar daarvoor, maar ook die
ESOP XII van 1993 in Roden!!

Daarna begon het echte werk.
Andreas Eberle (D) vertelde over
de waarneming van een bedekking
van de heldere ster HIP 22157
(m=5,7) door de asteroïde 10734
Wieck op 8 februari 2008. Hij
noemde dat een bedekking in slow
motion. Reden is dat op de video
van Helmut Michels de ster heel
langzaam verdween en ook weer
langzaam te voorschijn kwam. Of-
schoon Guide zegt dat het een
dubbelster is kan dat deze ver-
traagde in- en uittrede niet verkla-
ren. De afstand tussen deze en zijn
begeleider is 43” en de helderheid is
13,2 terwijl HIP 22157 zelf 5,8 is.
Binnenkort komt er een heel artikel
in Occultus over deze bedekking.

Na deze voordracht was ik (NL)
zelf aan de beurt met mijn verhaaltje
over de onderlinge bedekking van
Ariel en Ubriel die waargenomen en
geanalyseerd was door John
Sussenbach. Ik had er een mooie
power-presentatie van gemaakt.
Verdere uitleg is hier niet nodig om-
dat het hele verhaal in Occultus
heeft gestaan. Wolfgang Beisker,
de session voorzitter, complimen-

teerde John met zijn resultaat. Het
was immers gebleken dat de waar-
nemingen aan de onderlinge bedek-
kingen van de Uranusmaantjes veel
moeilijker waren dan oorspronkelijk
ingeschat. Hij was blij dat deze
voordracht er was.

Daarna koffiepauze, ook thee, met
zelfgebakken, typische Duits thuis-
gebak. Wel lekker...dat gebak. Het
was weer gezellig kletsen want de
tijd ging veel te snel. Velen gingen
naar buiten want het was prachtig
weer en om bijna twintig over elf
klonk wederom het belletje van ge-
hoorzaamheid. Gerhard Lehman
ging aan de deur staan en rammelde
ijverig met zijn belletje dat iedereen
weer naar binnen moest komen.

Daarna was ik aan de beurt als
sessionvoorzitter en mocht onze ei-
gen Henk de Groot (NL) introduce-
ren met zijn voordracht die hij onge-
veer zo gehouden heeft op de Ster-
bedekkersdag. Henk had vele vra-
gen, maar kreeg weinig antwoorden,
terwijl zijn vragen en opmerkingen
zeer terecht waren. Jan Manek was
altijd degene die reageerde: “Short
question, long answer..”. Vervol-
gens was deze Jan Manek (CZ) aan
de beurt. Een bijzondere man is dat.

Het geleidelijk uitdoven en verschijnen van HIP 22157 tijdens de ster-
bedekking door de kleine planeet 10734 Wieck
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Die niet meer zo actief is dan hij
ooit was. Reden: het thuisfront
klaagde dat het te weinig aandacht
kreeg. Ja, wat moet je daar van
zeggen. Hij hield een voordracht
over historische notities van ster-
bedekkingen door asteroïden. Het
oudste geschrift dat hij gevonden
had maakte melding van een (bijna)
sterbedekking door Iris op 27 de-
cember 1847. Deze waarneming
was echter erg onbetrouwbaar we-
gens het slechte weer. Ook vond hij
er twee uit 1854. Daarvan was er
één ook onbetrouwbaar, de andere
daarentegen zeer betrouwbaar.

Daarna zou Eberhard Bredner (D)
een voordracht houden over ster-
bedekkingen door asteroïden. Deze
ging echter niet door uit onvrede dat
Drebach allerlei professionele spre-
kers had aangetrokken met voor-
drachten die meer gingen over
kleine planeten dan ster-
bedekkingen.
Vervolgens werd de lunchpauze
aangekondigd. Deze werd genuttigd
in de sportkantine effe lopen naast
de sterrenwacht. Deze lunch was
loodzwaar. Eerst een flinke salade
en toen . . . een volledige warme
maaltijd bestaande uit twee grote
dikke taaie Knödel die je als tennis-
ballen kon gebruiken. Daarbij flink
wat rode kool en twee grote lappen,
niet te definiëren vlees in een hele
vette jus. De drank kon je kiezen en
. . . moest je zelf afrekenen. Na het
eten toch maar even aan de bar ge-
vraagd welk vlees dat het was.
Nou, dat was dus Putenrollbraten,
of wel rollade van kalkoen. De
pauze was gelukkig lang genoeg om
het ergste te laten zakken. Maar je
had wel een vulling in je buik die zo
zwaar was dat gegarandeerd bij een
deel van de deelnemers de rolluiken
naar beneden werden getrokken.

Na de pauze gingen we verder met
Eike Günther van de Thüringer
Sternwarte met zijn voordracht ‘Op
de jacht naar planeten met CoRot’.

Ja, wat doet dit onderwerp op de
ESOP. Het gaat dan wel over het
vinden van exoplaneten doordat
deze voor sterren langs gaan (dus
toch wel occultaties) maar ook over
baanbewegingen van sterren. Toen
ik na zijn voordracht vertelde dat ik
het niet helemaal met zijn bevindin-
gen eens was werd die jonge hond
een beetje boos. Hij hoorde zich zelf
in ieder geval heel graag praten en
moet nog leren dat niet iedereen het
met zijn theorie eens hoeft te zijn,
ook al heeft hij dat gepubliceerd in
een wetenschappelijk blad.

Na deze voordracht kwam de presi-
dent van de IOTA-ES zelf hoogst-
persoonlijk aan het woord. Hans-
Joachim Bode oreerde over zijn ex-
peditie naar een sterbedekking op
21 mei van dit jaar door Triton in
Namibië. Daar zie je toch hoe fana-
tiek die Duitsers kunnen zijn . . . als
ze een goed gevulde portemonnee
hebben. Maar wie zou dat in Neder-
land ook niet doen als je die kosten
kunt aftrekken van de belasting.
Dan zou ik ook van dat soort expe-
dities doen. De volgende voordracht
was een expeditie van de R&D-er

van de IOTA-ES Wolfgang Beisker
die naar dezelfde bedekking was
gaan kijken en eentje door Pluto
eveneens in Namibië. Verleden jaar
had Wolfgang er ook al een waar-
genomen in Zuid-Amerika. Ik heb
daar toen ook nog een bijdrage aan
geleverd door een optische opzet te
maken om de brandpuntsafstand
van een kijker van Paranal van 70
meter te reduceren tot ‘slechts’ een
meter of 15. In beide gevallen wa-
ren de resultaten zeer bemoedigend
en van wetenschappelijk gehalte
zeer waardevol.

Tot slot van deze sessie oreerde
Michael Theusner uit Hannover wel
een heel bijzondere voordracht. Het
waarnemen van exoplaneten met
een . . . 6 cm F/6.1 telescoopje!!!
Zijn truck om betrouwbare waarne-
mingen te doen was, natuurlijk
digitaal, door de ster onscherp te
stellen. Dit had het grote voordeel
dat het sterretje op veel pixels
wordt afgebeeld en allerlei neven-
verschijnselen bij fotometrische ana-
lyses ineens een heel stuk gemak-
kelijker en vooral betrouwbaarder
worden. Een bewonderenswaardige

Sterbedekking door Triton (Wolfgang Beisker)
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prestatie van deze man om met
zulke kleine en eenvoudige middelen
exoplaneten waar te nemen.

Daarna volgde een discussie in hoe-
verre TNOs in het IOTA-gebeuren
mee moeten worden genomen.
Daar kwam niet echt iets uit. Dui-
delijk is wel dat waarnemingen door
amateurs geverifieerd kunnen wor-
den, maar aktief zoeken is toch wel
andere koek. Over koek gesproken.
De volgende pauze was aangebro-
ken en er was weer koffie, thee en
koek. Weer zelf gebakken door de
dames van de leden van de sterren-
wacht en weer lekker.

Het belletje van gehoorzaamheid
klonk weer. We moesten weer aan-
treden. Het duurde Gerd Lehmann
allemaal wat te lang en belde luid en
duidelijk bij de ingang de mensen
weer naar binnen. Het deed me on-
middellijk denken aan de middelbare
school. Dat was in 1962. De toen-
malige directeur Noteborn had ook
zo’n belletje, maar eiste ook nog dat
de leerlingen netjes klas bij klas van
1a..1d tot en met 4a...4c netjes met
z’n vijven naast elkaar muisstil

naast elkaar stil moesten staan. Het
belletje klonk dan drie keer (ping-
ping-ping). Nu was silencio ver-
plicht. Als iedereen muisstil en in
het gelid stond klonk het belletje
twee keer (ping-ping), dat was het
commando om stil en rustig naar je
klas te lopen. Was het nog niet stil
genoeg, dan klonk het belletje weer
drie keer. Bewoog na deze herinne-
ring, dan kreeg je een reprimande
want hij kende iedereen met naam.
Liet je wat van je horen, dan moest
je naar voren komen in de foyer en
kreeg je een straf. Afhankelijk van
de jaargang en hoe vaak het al was
voorgekomen waren dat 100 kwa-
draatjes of 100 derde machten.
Voor de lagere klassen honderdtal-
len, voor de hogere klassen duizend-
tallen. En, complete berekeningen!
Kon ook niet anders want zak-
rekenmachines bestonden toen nog
niet. Als ik me dat bedenk . . .

Na de pauze was het spreekwonder
Matti Suhonen aan het woord. Hij
vertelde uitgebreid en verrassend
duidelijk over de historie van ster-
bedekkingen in Finland. Daar begon
het allemaal in 1948, twee jaar later

dan DOA. Er waren er in die bijna
60 jaar maar liefst 700 (!) waarne-
mingen door 42 (!) waarnemers met
50 (!) telescopen. Dat zijn gemid-
deld slechts 12 (!) waarnemingen
per jaar . . . Daar schijnt het dus
nog vaker slecht weer te zijn dan bij
ons. Nou, ik weet het wel. Mijn
voordracht volgend jaar tijdens de
ESOP XXVIII in Krakau is ‘De
historie van sterbedekkingen in Ne-
derland’. Dan zijn we ruim boven
de 12000 waarnemingen in twee
jaar meer. We zullen ze een poepje
laten ruiken. ‘Een poepje?’, nee een
flinke scheet!

Vervolgens kwam dr. Constantino
Sigismondi van de Sapienza
University uit Rome aan het woord
over Eclipsen en transits in de laat-
ste vijf eeuwen. Daar ging het met
name ook over de Baily’s Beads ter
bepaling van de variaties in de dia-
meter van de zon. Hij neemt binnen-
kort met Adri contact op wegens
zijn poster session over de maan-
rand.

De dag liep bijna ten einde. Er was
nog een voordracht van Wolfgang
Rothe en Carles Schnabel over de
zonsverduistering op 1 augustus in
Nowosibirsk. Het verhaal van Wolf-
gang was geweldig omdat hij daar
nog kennissen had. Schitterend ver-
haal! Ook de voordracht erna van
Konrad Guhl, Sven Anderson en
Martina Haupt ging over die eclips.
Die was echter geheel besteed aan
de bepaling van de zondiameter.
Verrassende resultaten want mr.
Eclips (Fred Espanak) had andere
voorspellingen dan de resultaten van
hun expeditie. De ware zonnerand
lag zo’n 250 m binnen het pad dat
Espanak had berekend.

Er was nog een klein beetje tijd
over en werd getracht een life ver-
binding te maken met David Dun-
ham. Die officiële zal zondagmiddag
plaatsvinden en er wordt nu gepro-
beerd om die tot stand te brengen

Het helderheidsverloop van een ster met een exo-planeet. Waarneming
met een 6 cm kijkertje!
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om kennis te maken met de proble-
men die op zouden kunnen treden.
En dat gebeurde natuurlijk ook. Het
ging allemaal niet van een leien
dakje en daardoor liep het uit. Nou
ja, uitlopen. Gerd Lehmann werd
het allemaal een beetje te veel en
wilde behoorlijk inbreken. Het was
kwart over zes (en het zou duren tot
kwart over zes . . .) en om half acht
zou het eten klaar staan in het hotel.
Heel beleefd vroeg Eberhard (ik zat
tussen Lehmann en Eberhard in) dat
hij het hotel zou bellen dat het om
acht uur zou worden. Dan was er
iets meer tijd en de mensen hadden
tijd om zich te verfrissen. Duidelijk
boos sloeg hij met zijn vingertoppen
op zijn bovenbeen en reageerde
nors van ‘half acht is half acht en
ze hebben nu al spullen in de oven’.
Nou onze zoon zit in het horeca-
vak, is top-kok in hart en nieren en
dat liet ik toch even merken. “Als
ze nu wat in de oven hebben voor
een eten dat om half acht begint,
dan ziet er dat slecht uit en als het
niet zo is dan is er tijd genoeg om
het schema een half uurtje om te
zetten.”, was mijn reactie naar hem.
Nors vertrok hij en kwam na zo’n
vijf minuten terug dat 20 uur kon
maar dan ook geen minuut later.

Op naar het hotel naar het social
dinner. Lehmann had een tafelorde
gemaakt en hoopte dat er geen vij-
anden naast elkaar zaten. Nou ge-
lukkig was dat niet het geval... er
waren geen vijanden, ha ha ha. Dat
eten zag er goed uit. Geen top-
kwaliteit maar was wel heel lekker.
Alleen het drinken weer. Er waren
40 flessen wijn (voor 60 personen)
bij het eten besteld. Als dit op was
moest iedereen weer zijn eigen
drank betalen. Dat was dus of vlug
drinken of geen wijn. Opvallend wa-
ren er veel die geen wijn dronken
met als gevolg dat de melding dat
de wijn op was niet kwam. Het was
wel heel gezellig. Ik zat naast Henk
de Groot (die naast Matti Suhonen
zat) en Andreas Tegtmeier. Tegen-

over zat Günther Götze beide ver-
gezeld van hun dames. Wat was dat
weer gezellig kletsen. Maar voordat
het echte kletsen begon moesten ze
toch nog even kwijt hoe zeer de
ESOP XXV in Leiden hun bevallen
was. Dit was de beste die ze ooit
hadden meegemaakt. Qua verzor-
ging en qua organisatie. Nou dat
doet deugd als je dat na twee jaar
weer een keer hoort. DOA is dus
echt op de kaart gezet met ‘onze’
ESOP. Nou ja, Drebach had ook
helemaal niets gedaan aan
sponsorwerving, daardoor was het
allemaal behoorlijk kariger dan dat
we in Leiden en vooral in Parijs ge-
wend waren.
O ja, jullie willen het menu weten:
heldere groentesoep met omelet-
reepjes, salade met yoghurtdressing,
gebakken zalmfilet met tagiatella en
vissaus, een manke eendepoot met
Klos (meelbol) en rode kool en een
ijsdessert. Was allemaal lekker
maar niet bijzonder (maar ja, wat
ben ik verwend). De avond was
veel te snel voorbij door al dat ge-
zellig geklets en een goede nacht-
rust was nodig als voorbereiding
voor de volgende dag. Overigens,
wat een genot dat er niet gerookt
wordt!!!!!

De tweede dag van de ESOP
XXVII brak aan met een typisch
oostduits ontbijt in het hotel: karig
maar wel voedzaam. Daarna naar
de sterrenwacht en net zoals giste-
ren stond daar geen koffie klaar.
De eerste voordracht was die van
mij over mijn sterrenwacht. De-
zelfde die ik op de Sterbedekkers-
dag van dit jaar had gehouden, maar
dan in het Engels met nog enkele
instrumentele plaatjes. Ik had er
wat meer tijd voor gekregen, maar
niet gebruikt, omdat de volgende le-
zing van Pawel Maksym uitviel. Zijn
probleem was dat zijn laptop en de
beamer van de sterrenwacht het
niet met elkaar eens konden wor-
den. Hij had nog een oeroude laptop
en zijn presentatie en programma

stond niet op een sticky. Het zou
gaan over een nieuw programma
om video timingen exact uit te voe-
ren door het videofilmpje te bewer-
ken. Deze voordracht is verschoven
naar 2009.

Van de voordracht van Wolfgang
Beisker over speciale camera’s
voor het waarnemen van ster-
bedekkingen heb ik niet zoveel mee-
gekregen. Alleen dat er bewegingen
in CCDs komen waarmee bedek-
kingen nog beter waargenomen
kunnen worden. Plaatjes heb ik niet
want de accu van mijn camera was
leeg geraakt omdat ik per ongeluk
op ‘scene’ gedrukt had. Voordat ik
zover was, was de voordracht al af-
gelopen. Tot slot voor de eerste
pauze kwam Gerhard Dangl uit
Oostenrijk aan het woord. Zijn
website ‘http://www.dangl.at/’ heb
ik al vaak bezocht en ik niet alleen.
Jaarlijks zijn er dat meer dan
100.000. De informatieve waarde
van deze site is ontzettend hoog. Hij
had dan ook een ontzettend goed
verhaal met zijn nieuwe video
exposure analyzer - VEXA – pro-
gramma. Dit geeft aan dat de
belichtingstijd van beeldjes niet altijd
goed is en daardoor fenomenen ge-
mist (= exact tijdstip) kunnen wor-
den. Daarbij gaat het om beeldjes
die een belichtingstijd hebben die
korter is dan de uitleessnelheid. Hij
had er zelfs een speciaal device
voor gebouwd om dat te kunnen
controleren. Gewoonweg professio-
neel! Een voordracht van een hoog
gehalte.

Het was weer pauze, weer met kof-
fie en huisgebak. Na de pauze is er
weer zo’n voordracht over kleine
planeten. Het was een professio-
nele voordracht over CCD-
astrometrie van kleine planeten en
was van de TU-Dresden. Sorry,
maar geen onderwerp voor de
ESOP en dan ook weer een uur!
Daarna hield Oliver Klös een
promotieverhaal over
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Occultwatcher. Vooral de mogelijk-
heden van versie 3 die binnenkort
uitkomt. Geweldig!!! Daarna weer
de lunch in de sportkantine. Een
berg gekookte aardappelen, een
halve emmer groente uit de diep-
vries en twee schnitzels in een vette
saus. Nou, smakelijk ziet er anders
uit (zie plaatje). Ik kreeg het letter-
lijk niet door mijn keel. Daarna gin-
gen we niet terug naar de sterren-
wacht. Daar was ’s middags een
publieke voorstelling, maar naar het
hotel waar een conferentieruimte
was. In het hotel aangekomen vroeg
ik, ik was een van de eersten, waar
de conferentiezaal was waar de
ESOP zijn voortgang zou vinden.
Een paar glazige, maar wel mooie,
ogen keken me aan: eh, eh,
ESOP....eh.. eh ... congreszaal. Dat
zal dan wel beneden zijn. Even pa-
niek. Geen spullen stonden klaar,
geen audio. Wel na wat geklooi be-
gon de middagsessie met Vaclav
Priban over zijn ervaringen met de
Watec 120N. Leuk compact ver-
haaltje dat aansloot bij dat van Henk
de dag ervoor. Vervolgens een
voordracht van weer Wolfgang
Beisker over het gebruik van timing-
computers op basis van het NTP.
Hier ging het over het Network Ti-
ming Protocol dat het internationale
netwerk hanteert. Het is maar de
vraag of dit voor ons werk goed ge-
noeg is.
Daarna weer een forumdiscussie
over de zonnediameters waar ik
wederom wees op het werk van
Adri en zijn poster session. Daar
hadden de forumleden al goede noti-
tie van genomen.
We konden weer gaan pauzeren
met koffie en thee. Maar waar? We
moesten naar boven. Ik was weer
een van de eersten. Eerst wat rond-
kijkend waar de koffie zou staan.
Maar nergens was er te zien, be-
halve dan bij gasten op hun eigen
tafeltje. Wat bleek: Gerd Lehmann
had vergeten dat door te geven. De
koffie voor 50 man moest dus nog
gezet worden. Na een half uur zijn

we maar weer naar binnen gegaan
zonder koffie of thee. Die was wel
besteld (of iets anders, je moest
toch zelf betalen, ik had natuurlijk ijs
besteld). Een minuut of twintig na
aanvang van de laatste sessie werd
die in de zaal bezorgd en toen wil-
den die goede mensen ook nog di-
rect afrekenen!

Na de pauze nodigde ik de deelne-
mers uit om plaatjes van voormalige
ESOPs naar mij te sturen. Daar wil
ik een historische site over maken.
Dat vond veel weerklank. Ik kreeg
al CD-ROMs van Thomas Flatres,
Otto Farago en Jan Manek.
Vervolgens was er een oproep van
Eberhard Bredner om het jaar van
de astronomie (2009) te gebruiken
om zoveel mogelijk aan
popularisering te doen.
Natuurlijk mag de uitnodiging voor
de volgende ESOP niet ontbreken.
Pawel Maksym liet een toeristisch
filmpje zien van Krakow en de
locatie. Weer het kasteel van de vo-
rige ESOP in Niepolomice. Keurig
verzorgd met goede informatie. Dat
belooft weer wat. Ik ga dus. O ja,
de website: www.esop2009.pl.
Daar staat al een introductiefilmpje.

Tot slot een zeer ernstig onderwerp.
Het ILOC houdt/hield er per 1 sep-
tember mee op. Geen waarnemin-
gen van totale bedekkingen door de
Maan worden meer verwerkt. Wie
gaat dat nu doen. IOTA heeft dat
op zich genomen en alle wereldde-
len, m.u.v. Europa heeft al een
contactadres. Maar wie gaat dat in
Europa doen. Er was een directe
videoverbinding met David Dunham
in de USA waar het een en andere
uit de doeken werd gedaan. Hij
wees er met klem op dat er ook in
Europa een contactpersoon moest
komen. Het werk valt erg mee om-
dat het allemaal automatisch gedaan
kan worden met O-C modulus uit
Winoccult of LOW-4. Overigens is
er een grote teruggang in het aantal
waarnemingen. In 2001 waren er in

Europa nog 3800 waarnemingen, in
2002 3300, in 2003 2800 in 2004 nog
maar 2200 en in 2005 een record-
laagte van slechts 980 waarnemin-
gen. DOA is dus een van de actief-
ste verenigingen in Europa! Het
eerste halfjaar zitten we al in de
buurt van de 500!

Om zes uur sloot Hans Joachim
Bode de ESOP XXVII en nodigde
iedereen uit voor de ESOP XXVIII
in Niepolomice in Polen.

Frank en ik vertrokken richting
Lohbach waar Frank woont. 458
km. De rit duurde en duurde en
duurde. Wat een drukte op de weg.
Allemaal “Oost”-duitsers die in het
westen werken en alleen in het
weekend naar huis gaan. Dat zijn
dus echte weekend-huwelijken.
Niets voor mij.
Bijna in Lohbach zagen we behoor-
lijke weerlichten in het westen. Dat
zag er niet zo goed uit. We kwamen
echter droog in Lobach aan. Ik be-
dankte Frank voor de mooie geza-
menlijke rit, verrekenden de
brandstofkosten en wat extra’s.
Vervolgens vertrok ik, ook nog met
droog weer. Maar nog geen kwar-
tier later zat ik midden in het on-
weer. Het ging er behoorlijk heftig
aan toe en besloot op een parkeer-
plaats effe een uiltje te knappen
want dat was me te vermoeiend rij-
den. Daarna ging het lekker en om
twee uur of te wel 0:00 UT was ik
thuis.
De ESOP XXVII zat er na 60 uur
weer helemaal op. . . op het schrij-
ven van dit artikel na.

Het logo van de ESOP in
Niepolomice.
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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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Murphy are Twins

dubbele pech bij rakende
19 september  2008 Door Henk Bril  en

Harrie  Rut ten

Het is een van de laatste bedekkin-
gen van de Plejaden door de Maan.
We schrijven 19/20 september van
dit jaar. Als het helder is kun je van-
nacht kiezen: Veel uittredes als de
Maan door het noordelijk deel van
Plejaden trekt of één rakende en
wat minder uittredes.
Harrie’s grote passie voor ster-
bedekkingen is begonnen met een
rakende bedekking. Die was kort na
een voordracht van Henk in Venlo
en vond plaats op 2 mei 1990, even
over de grens bij het Limburgse
Siebengewald. Intussen heeft hij
meer dan 850 waarnemingen ge-
daan. Rakende bedekkingen is nog
steeds het neusje van de zalm in
sterbedekkersland. Dus togen
Harrie en Henk naar het Duitse
Birgden nabij het beruchte
Geilenkirchen (dat klinkt leuk, maar
is toch vooral bekend vanwege de
oorverdovende AWACS radar-
vliegtuigen). Harrie ging recht-
streeks naar het kerkje van Birgden,
dat scheelt een half uur slaap. Al-
leen, Harrie’s Tom-Dom stuurde
hem helemaal de verkeerde kant op.
Nergens een kerk (HQ) te zien.
(Henk had hetzelfde probleem!) Ge-
lukkig had Henk in de uitnodiging
ook de coördinaten van HQ. Dan
maar rijden naar de coördinaten toe.
Dat is best lastig, maar uiteindelijk
en nog altijd mooi op tijd zag Harrie
Henk’s auto staan op een parkeer-
plaats voor de pastorij bij het kerkje.
Een grote kerk, maar zonder ver-
lichte wijzerplaat. Geen wonder dat
je het niet ziet.
Eberhard gaat ook waarnemen en

heeft e-mailcontact met Henk.
Alfons Gabel had met Winoccult
een iets verschoven raaklijn bere-
kend. We kiezen toch voor de pos-
ten die Henk met Low 4 had uitge-
zocht. Henk zat tussen Birgden en
Hatterath en Harrie in het veld even
ten noorden van Hatterath.
Eberhard zat op zijn locatie (zo’n
100 km verderop) 300 meter in de
Maan, Henk zo’n 500 meter en
Harrie zo’n 1000 meter. Op deze
gebieden was het profiel het meest
interessant.
Tijdens de voorbereiding blijkt hoe
simpel het organiseren van een ra-
kende tegenwoordig is.
Via een geniaal excelbestand van
Adri maak je de grenslijn en
waarneemlijnen meteen geschikt
voor Google Earth, met datzelfde
Google Earth zoek je de locatie op
en met je Tom-Tom breng je de
coördinaten in, en dat is alles.
Hier volgt Harrie’s verhaal:
Kijker: OMC-140 (natuurlijk, eigen
ontwerp!) Taperecorder, twee
ACHs-77. Nee, nog geen video-op-
names. Reden, op de Laptop van
Océ kan geen eigen software geïn-
stalleerd worden en dus geen op-
name programmatuur. Dus toch
maar een keer zelf wat kopen.
Op naar de locatie. Geen straat-
naam, maar coördinaten. Gelukkig
is Hatterath maar een gat en is de
locatie nagenoeg onmiddellijk be-
reikbaar. Ruim op tijd staat de appa-
ratuur opgesteld. De ‘rakende’ is
snel geïdentificeerd en de drie an-
dere heldere pitten die straks een
keer te voorschijn moeten komen

prangen al bijna gaten in het net-
vlies. Testopnames met de tape-
recorder: OK. Pips van de ACH-
nr.1:OK Gebulder van IN/UIT (lek-
ker ouderwets hé) ook OK. Niets
kon mis gaan . . . . . . zou je denken.
De pips waren goed te horen en
Harrie probeerde de rakende waar
te nemen. Maar wat viel dat tegen.
Het sterretje was langs de heldere
maanrand gewoonweg niet meer te
zien. En dan plotseling is het sterre-
tje toch te zien. Hij zat dus diep in
de Maan. Helaas geen timing. De
reactietijd was veel te lang. Dan
maar de wederverschijning die een
10 minuten later zou zijn. Die time
je gewoon met de ACH. Aldus ge-
daan. Maar uitlezen....ho maar. De
batterij was zo leeg dat de piep het
wel doet, maar het display niet. De
tijd was dus niet meer af te lezen.
Gelukkig de reserve ACH. Die ge-
pakt maar helaas, voordat de andere
twee verschijningen waren was
daar de batterij ook van leeg.
Helaas helaas en grote ergernis. Is
het wel de accu of kan het display
niet tegen lage temperaturen? Dat
moeten we eens uitzoeken.
Dan maar terug naar de HQ. Dit
keer was het geen zoeken, want
voor het vertrek had ik de positie
opgeslagen als ‘favoriet’ en kon je
zo terug rijden. Tjonge, wat was het
al druk op de gewone plaatselijke
doorgaande wegen. Duitsers zijn
vroege beginners dat is duidelijk.
Niet lang nadat Harrie weer bij HQ
was kwam Henk ook. Ook hij had
niets. Maar dat is zijn verhaal dat
hieronder volgt.
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Henk’s verhaal:
Kraakhelder, perfect op positie. Dit
keer alles bij me, niets vergeten.
Voor de zekerheid zelfs twee tele-
scopen en twee monteringen bij me,
voor het geval dat.
18 Tau is een heldere pit -
magnitude 5,7. Een fluitje van een
cent, volgens LOW was een 4 cm
kijkertje voldoende. Ik nam dus de
Takahashi Sky90 mee, die is stan-
daard uitgerust voor video-
waarnemen, met de focalreducer
om het beeldveld plat te maken en
een 2x extender - zo heb ik effectief
814 mm (f/9). Ter plekke had ik
zo’n 25 minuten om alles op te bou-
wen - en in te stellen. Tijd genoeg.
Toen ik klaar was en alles ingesteld
had, had ik nog zo’n 10 minuten
over. Verrek, waar is de ster? Door
het relatief grote beeldveld had ik
veel te veel last van de verlichte
maanrand, aangezien bij rakende na
Volle Maan de ster van de verlichte
kant aan komt zeilen. Hoe ik ook
overal aan draaide, het sterretje
bleef onzichtbaar.
Wat nu? Ik had twee opties: over-
stappen op visueel waarnemen,
maar dan zou ik mijn oog laseren
met maanlicht, óf de Sky90 vervan-
gen door de OMC-140. Daar had ik
dan nog maar bitter weinig tijd voor,
en met name de Maan (en ster)
weer goed in beeld krijgen en
scherpstellen, dat was geen sine-
cure. Daar had ik eigenlijk geen tijd
meer voor.
Toch maar doen. WATEC
afgekoppeld, Sky90 van de
montering af, en de OMC-140 er
op.
Verdomme, de zwaluwstaart krijg ik
er niet goed in. Rustig blijven Henk,
lampje erbij, en na enig klungelen en
vloeken had ik het voor elkaar. Snel
de Maan en ster vinden, scherpst-
ellen.
Het lukte, met nog 3 minuten op de
teller. Video gestart. Het sterretje
was te zien, moeilijk, maar hij was
te zien. Helaas versmolt hij toch

met de verlichte Maanrand, met als
resultaat dat ik hem compleet kwijt
was. Toch maar blijven
filmen…..wat moet je anders?
De minuten kropen voorbij, en ver
nadat de ster tevoorschijn had moe-
ten komen zag ik hem weer uit een
dal in de Maan tevoorschijn komen.
Nou ja, maar thuis eens goed kijken
of het wat zou opleveren, maar ik
had weinig hoop. Telefoon gaat.
Eberhard. Zelfde verhaal: eigenlijk
niet te doen. Hij zou thuis nog eens
de film goed bekijken, maar ook hij
had weinig hoop. Hoe zou het
Harrie vergaan zijn, vroegen
Eberhard en ik ons af. Waarschijn-
lijk niet veel beter, want Harrie
stond nog die-
per in de
Maan…..
Even later wa-
ren er nog een
paar uittredes -
die miste ik ook
omdat ik de
cusp angle ver-
keerd inschatte.
Welja, dat kon
er ook nog wel
bij. Zwijgend
pakte ik alles in
en reed terug

naar HQ.
Nadat we onze ergernissen hadden
uitgesproken over onervaren
ervarenheid en ervaren
pechhebberij wilden we vertrekken.
Maar Harrie had weer wat lekkers
meegenomen. Kokoskoekjes. Veel
energie voor terugrit. “Geen neger-
zoenen” zegt Henk, zich een ra-
kende herinnerend van een jaar of
tien geleden - welke zijn we verge-
ten.
We vertrokken en wensten ons voor
de volgende keer meer succes. De
gezelligheid, ook een belangrijk
aspect was er zoals altijd. Wat dat
betreft was de rakende toch nog
een beetje geslaagd.
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Sterbedekkingen door

Planetoïden
1 januari 2009 - 1 april 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.

Het waarnemingsprogramma van
EAON omvat voor 2009 maar liefst
200 bedekkingen. Deze zullen niet
allemaal in “Occultus” worden op-
genomen.
De volgende criteria zijn gehan-
teerd:
* de zon moet minimaal 10o onder
de horizon staan;
* de ster moet minimaal 10o boven
de horizon staan;
* Nederland dient in de bedekkings-
zone te liggen bij geen shift, of een
shift van maximaal 1";
* de maan moet op minimaal 30o af-
stand staan;
* de ster moet minimaal een visuele
helderheid 11,0 hebben.

1999 RU208

Op 18 oktober hebben Henk de
Groot en Alex Scholten naar
(18053) 1999 RU208 gekeken, maar
hadden geen bedekking.

DuBridge

Op 28 oktober heeft Henk de Groot
naar (5678) DuBridge gekeken,

maar had geen bedekking.

Wangshouguan

Op 18 november heeft Henk de
Groot naar (3171) Wangshouguan
gekeken, maar had geen bedekking.

Leontina

Op 10 december heeft Henk de
Groot naar (844) Leontina gekeken,
maar had geen bedekking.

Het afgelopen kwartaal

Op 28 september werd door
Brinkmann (Duitsland) een bedek-
king door (1401) Lavonne waarge-
nomen met een duur van 1,92 se-
conden.
Op 19 oktober werd door Frappa en
Lavayssiere (Frankrijk) een bedek-
king door (796) Sarita waargeno-
men met een duur van 3,50 secon-
den.
Op 20 oktober werd door Van Den
Abbeel (België) en Smid (Tsjechië)
een bedekking door (590) Tomyris
waargenomen met een duur van
resp. 6,80 en 8,84 seconden.
Op 23 oktober werd door
Lecacheux (Frankrijk) en
Bourtembourg (België) een bedek-
king door (438) Zeuxo waargeno-
men met een duur van resp. 5,92 en
1,5 seconden.
Op 7 november werd door
Audejean (Frankrijk) een bedekking
door (449) Hamburga waargeno-
men met een duur van 2,1 secon-
den.

Op 20 november werd door de
TAROT sterrenwacht (Frankrijk)
een bedekking door (129) Antigone
waargenomen met een duur van
meer dan 15,3 seconden. Bij de
start van de waarneming was de
bedekking al begonnen.
Op 26 november werd door de
TAROT sterrenwacht (Frankrijk)
een bedekking door (3571)
Milanstefanik waargenomen met
een duur van 2,04 seconden.
Op 30 november werd door Tsamis
(Griekenland) een bedekking door
(377) Campania waargenomen met
een duur van 10 seconden.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn er
14 bedekkingen geselecteerd. Op 25
februari zal Swings voor NEDER-
LAND een grote kans op succes
geven. Maar houdt ook de last mi-
nute 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 JANUARI 2009 - 1 APRIL 2009

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

ma/di 06-01 01.15 23 212 105 Artemis 123 km 12.7 Spanje
do 15-01 21.10 60 157 639 Latona 75 km 12.9 Frankrijk
do 15-01 21.35 28 165 105 Artemis 123 km 12.7 Frankrijk

di/wo 21-01 01.20 64 152 508 Princetonia 147 km 13.2 Frankrijk
do 22-01 19.00 55 150 673 Edda 39 km 14.9 Frankrijk
ma 26-01 23.41 54 181 129 Antigone 113 km 11.2 Scandinavië

za/zo 01-02 04.15 43 212 1343 Nicole 28 km 15.4 Scandinavië
do 12-02 19.54 54 140 656 Beagle 58 km 14.3 Spanje

zo/ma 16-02 01.48 27 275 2114 Wallenquist 33 km 16.4 Denemarken
di/wo 25-02 04.02 38 240 1637 Swings 50 km 15.3 NEDERLAND

wo 04-03 18.47 56 134 949 Hel 71 km 14.4 Ierland
wo 04-03 20.36 28 268 718 Erida 77 km 16.3 Spanje

do/vr 27-03 00.22 33 147 2621 Goto 50 km 16.3 Spanje
vr/za 28-03 02.40 19 156 966 Muschi 27 km 14.2 Denemarken

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max

ma/di 06-01 TYC 5382-00234-1 11.0 06h44m.8 -09o59' 1.9 9s
do 15-01 TYC 1864-00746-1 10.4 06h04m.9 23o44' 2.6 7s
do 15-01 TYC 5369-01307-1 10.7 06h35m.3 -09o23' 2.2 9s

di/wo 21-01 TYC 1979-01038-1 10.4 10h39m.7 28o21' 2.9 14s
do 22-01 UCAC2 38744206 11.0 04h45m.7 19o44' 3.9 17s
ma 26-01 TYC 1379-00821-1 9.6 08h29m.7 15o40' 1.8 8s

za/zo 01-02 TYC 0864-00817-1 10.3 11h53m.3 08o59' 5.1 6s
do 12-02 TYC 1359-01412-1 10.9 07h26m.1 21o17' 3.5 8s

zo/ma 16-02 TYC 1894-00123-1 9.8 06h53m.7 23o33' 6.5 5s
di/wo 25-02 UCAC2 36827220 11.0 11h48m.9 14o12' 4.3 4s

wo 04-03 HIP 37788 8.6 07h44m.9 24o19' 5.7 13s
wo 04-03 TYC 1231-00195-1 9.8 03h07m.1 20o29' 6.5 3s

do/vr 27-03 TYC 4987-00517-1 10.2 14h53m.5 -00o23' 6.1 5s
vr/za 28-03 TYC 6219-00276-1 10.7 17h03m.3 -16o28' 3.5 3s

Verklaring symbolen:
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
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