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Redaktioneel

Eind augustus vond ESOP plaats
in Krakow. Aldaar werd de Dr.
Niels Wieth-Knudsen Award uit-
gereikt aan onze eigen Harrie
Rutten voor zijn enorme inzet.
Deze prijs is al 10 jaar niet meer
uitgereikt. Van harte gefelici-
teerd, Harrie!

Tijdens deze ESOP was ook Eric
Limburg aanwezig. Hij presen-
teerde de jongste update van
LOW. Deze versie is ook beschik-
baar via onze site. Met deze ver-
sie kun je o.a. bestanden van
oudere versies laden, en een ex-
port maken van de resultaten vol-
gens de nieuwe layout voor
IOTA-ES.

Wat ook tijdens deze ESOP naar
voren werd gebracht, is het resul-
taat van de japanse maan-missie
Kaguya. Deze maansonde heeft
de maankaart sterk verbeterd.
Het resultaat wil Eric opnemen in
de volgende versie van LOW, zo-
dat de voorspellingen van bedek-
kingen tot op een tiende van een
seconde berekend kunnen gaan
worden!

Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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Prijs voor Harrie Rutten
Door Redakt ie

In Niepolomici, een voorstad van
het Poolse Krakau, werd tijdens
ESOP de Dr. Niels Wieth-Knudsen
Award uitgereikt aan Harrie
Rutten. De Dr. Niels Wieth-
Knudsen Award is een prijs van de
International Occultation Timing
Association – European Section
(IOTA-ES) en wordt zeer zelden en
bij zeer uitzonderlijke verdiensten
uitgereikt.
De IOTA-ES is een europese orga-

nisatie die wereldwijd alle waarne-
mingen verzamelt van ster-
bedekkingen (occultaties). Harrie
Rutten ontving de prijs voor zijn
enorme inzet. Hij had verleden jaar
meer dan 280 van deze waarnemin-
gen gedaan en dit eerste halfjaar al
300. Hij is daarmee momenteel de
actiefste waarnemer ter wereld. Tij-
dens deze periode had hij op één
avond maar liefst 96 waarnemingen.
Er is nog nooit iemand geweest die

zoveel waarnemingen voor één
avond op zijn naam heeft staan. Dat
is keihard bezig zijn, midden in de
nacht als het ook nog vaak koud is.
Het vorige record stond overigens
op 63 waarnemingen.
Sinds 10 jaar werd de Dr. Niels
Wieth-Knudsen Award weer eens
uitgereikt. De laatste keer was in
1999 aan Jan Manek.
Harrie, van harte gefeliciteerd!
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The Dr. Niels Wieth-Knudsen

Award of IOTA/ES
Door Dr.  Eberhard H.R.  Bredner

Laudatory speech ESOP XXVIII,
Niepolomice near Krakau, Poland

Most of you know that my strong
opinion is since the beginning of my
occultation observation work that
one has to observe total occultations
by the Moon. Not only some but as
much as possible. Only doing so
over month and years gives you the
trained experience to handle your
equipment with security so that your
results are satisfying.

Most of you know Dr. Dave Herald,
the creator of OCCULT. This year
he published a list of all us known
total occultations observations, there
we find a report of a one first total
occultation. With the support of
Jean Lecacheux, the wellknown
french observer, we now know that:
Ismaël Boulliau reported that he
observed the occultation of Spica by
the Moon, 5th of July 1623, his
observation place then had the
coordinates
N 48 51 26 and E 2 20 15.
When you ask Google Earth to find
this it shows a place in Paris near
the shore of the river Seine.
Early this month (August 2009) I
have been to Paris for a short visit
and – you are right – I went to this
place lead by my Garmin 12 with
the reconstruction of the telescope
Galileo Galilei had used for his first
observations. This reconstructed
telescope has much more better
lenses then Galileo had. You see
me there in front of the Institut de
France <picture 1 and 2>.

Picture 1

Picture 2
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Today we know that Spica had not
been occulted by the Moon, but the
lenses of the original telescope
where so bad, that a clear view was
impossible and Boulliau could not
decide whether there was an
occultation or not. – But it is a
strong historic place, the original
place is only 25 m behind the wall.

Most of you know that 10 years ago
IOTA/ES created the Dr. Niels
Wieth-Knudsen-Award of IOTA/
ES, a yearly informal contest of
total occultation measurements,
Reinhold Büchner and I organized
this contest. When Reinhold
Büchner stopped his collaboration
we stopped the contest.

Times have changed, now we will
revive this award.

Back to the old rules we will give
this price to one who is present at
this ESOP and who is exemplary
with outstanding observations during
the last time. We named this price
after Dr. Wieth-Knudsen, who was
for a long time the observer with
the most points – observing under
difficult conditions from Denmark.

In this succession we have as far as
I can see only one person who is
worth to get the IOTA/ES Award
2009: He observed last year 282
total occultations and 315 during the
first six month this year.

I call the winner HARRY
RUTTEN <please come to me>

Dear Harry, your result is out-
standing and IOTA/ES is pleased to
have such an observer here. And
you are not only an enthusiastic
observer but also the president of
the DOA.

Harry - you get this document/
certificate <picture 3> and for your
observatory two nails <picture 4> of
very strong steel. ”Strong steel” for
what? These nails are for fixing in
your observatory this plate <picture
5>. The basis is a slice of a
”grazing stone” I once found when
Claudio Costa and I observed a
graze near Roma! Fixed to the slice
is a plate indicating that you are the
winner of our award 2009.

Congratulations.

Picture 3

Picture 4

Picture 5
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ESOP XXVIII in

Niepolomice
Door Harrie  Rut ten

Het schrille geluid van de elektroni-
sche wekker maakt om 3h55 MEZT
een abrupt einde aan een zwoele
zomerse nacht. De temperatuur
was niet veel gezakt na de al dertig-
ste zomerse dag van dit jaar.
“Nog even sluimeren”, dacht ik en
gaf dat ding een flinke mep op z’n
kop. Over tien minuten zal hij weer
afgaan. Maar al vijf minuten later
begint mijn mobieltje met zijn wek-
functie zachtjes en steeds luider
worden belletjes me opnieuw wak-
ker te maken. Met een dergelijk be-
langrijke dag is redundantie niet ver-
keerd. Het vliegtuig wacht immers
niet.
Het is vandaag vrijdag 28 augustus
2009. Als mijn vader nog geleefd
had zou hij vandaag 88 jaar zijn ge-
worden en zouden we dit weekend
feest hebben gehad. Dé reden dat
ik pas zo laat aan het ESOP-avon-
tuur ben begonnen.

Vandaag is de start van de ESOP in
Niepolomice, zo’n 20 km ten oosten
van Krakau (uitspraak in het Pools:
Krakoef). Het is handig als mijn
vrouw in het weekend kan beschik-
ken over de auto en daarom ging ik
per trein naar het vliegveld in
Düsseldorf. Ik had een indirecte
vlucht geboekt via Warschau. Di-
recte retourvluchten waren op vrij-
dag niet mogelijk. Uiteraard had ik
goedkoper kunnen vliegen als ik op
donderdag zou vertrekken en op
dinsdag terug. Dan had ik, als ik dat
geweten had, zelfs van Weeze af
met Raynair kunnen vertrekken.
Naar Weeze zou ik met de fiets

kunnen gaan, slechts 16 km. Elly en
ik hebben daar vaker tijdens een zo-
mer-avondlijk fietstochtje een
koffiestop gemaakt. Begin dit jaar
was de mogelijkheid naar Krakau er
nog niet en had ik vanaf Dortmund
kunnen vertrekken. Dan was de
vlucht dan wel goedkoop (Easyet)
maar parkeren, overnachten, etc.
maakten het er ook niet goedkoper
op.

Elly bracht me naar het station in
Venlo. Daar deed ik een vreemde
ontdekking. In de hal staan twee
soorten ticketautomaten. De Neder-
landse en de Duitse voor de verbin-
dingen naar Duitsland. In de Neder-
landse automaat kun je ook een
kaartje naar het Duits/Venlose
grensgebied pinnen en kost het
kaartje Venlo-Düsseldorf-Flughafen
17,80 Euro. In de Duitse automaat
echter slechts 10,90 Euro + een
Zusatzticket van 2,40 Euro. Dus
4,50 Euro goedkoper! De balie was
nog niet open, maar bij terugkomst
kon ik het niet nalaten even te vra-
gen waar dat verschil vandaan
komt. De verklaring was heel dui-
delijk: de NS rekent dat je met de
sneltrein kunt gaan en de Duitse
Bundesbahn rekent dat je met ge-
wone treinen gaat. Toen ik zei dat
er van Venlo naar Düsseldorf-
Flughafen helemaal geen sneltrei-
nen rijden en dat de NS dat ook zou
moeten weten haalde de bijna be-
jaarde dame haar schouders op en
zei: “Dan zal het wel NS-politiek
zijn”.

Het is de trein van 5:04 uit Venlo.
Ik neem altijd één trein reserve voor
het geval er iets zou gebeuren en
die van 6:04 was aan de krappe
kant. In Venlo, startpunt van deze
trein, stapten slechts drie mensen in.
Eén station verder in Kaldenkerken
waren dat er al een stuk of 40 en in
Viersen, de laatste halte voor
Mönchengladbach en grote
overstapplaats, was de trein al drie-
kwart vol. Ja, ja, de Duitser is een
vroeg volk. Op de Hauptbahnhof
Düsseldorf moest ik overstappen.
Vroeger kon je blijven zitten en ging
de verbinding vanuit Venlo via
Düsseldorf-Flughafen naar Ham.
Nu is het de Maas-Wupper-Express
naar Wuppertal en moet je dus
overstappen.

Sunnyboy Pawell Maksym, de or-
ganisator van ESOP XXVIII
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Op het vliegveld was er al een
drukte van jewelste. Ik vind het al-
tijd prachtig: die verscheidenheid
aan mensen. Je treft er alle uiter-
sten aan qua zenuwen, rust, span-
ningen, controlfobisten, etc. Huilend
afscheid nemende mensen en za-
kenlui die stoer, de omgeving
ignorerend, op hun laptop zitten te
werken. Of het lijkt of ze zelf-
gesprekken aan het voeren zijn,
maar zijn met een handsfree tele-
foon aan het bellen. Privé geniet ik
van de rust. Ik ga naar de
incheckbalie en check in. Krijg te-
vens de boardkaart voor het vlieg-
tuig van Warschau naar Krakau. Ik
heb nog anderhalf uur en ga een
lekkere bak koffie drinken en schrijf
de eerste alinea’s van dit artikel.
Ook daar zitten al ijverig met elkaar
discussierende zakenlui. Net zoals
ik zo vaak met mijn collegae bezig
ben als ik daar vertrek. Al vaak,
héél vaak, er was al eens een jaar
dat dat ongeveer honderd keer was.
Da’s niet meer leuk. Na de koffie
liep ik naar de controle om mijn
vlucht naar Warschau een aanvang
te laten nemen. Die zou overigens
een hele leuke bijkomstigheid heb-
ben gehad. Eric Limburg en ik zou-
den elkaar daar treffen en dan sa-
men verder reizen naar Krakau.
Helaas heeft Eric zijn oorspronkelijk
reisschema moeten aanpassen en
komt pas op zaterdagavond.

Alles moet uit je zakken, de riem af,
de schoenen uit, etc. Alles gaat
door de röntgen en ik ga door het
hoefijzer. Er piept niets en hoef dus
niet gefouilleerd te worden. Maar ik
krijg mijn koffer nog niet. De man
achter het beeldscherp zit zeer be-
denkelijk te kijken. Nou zou ik kun-
nen zeggen dat ik er niets bijzonders
in heb zitten, maar dat geloven die
toch niet. Dus gaat de koffer er nog
een keer door en tuurt opnieuw
naar het scherp. Aan zijn ‘AHA-
Erlebnis’ te zien weet hij het nu
kennelijk en laat de koffer verder
gaan. Wat dat nou is geweest weet

ik niet. Of hij heeft een van de boe-
ken willen lezen die ik in de koffer
had ;-). Op naar terminal A73. De
LOT-kist stond er nog niet en er
waren al enkele passagiers die ook
op vertrek wachten. Ik had in War-
schau een overstap tijd van 2 uur.
Heel wat meer als indertijd naar de
ESOP in Helsinki. Dus tijd genoeg
om daar wat te eten van de Poolse
keuken.
Er bleef maar geen kist komen en
op het beeldscherm bleef maar
Warschau staan. Ik vond dat toch
wel vreemd. Ik had niets van ver-
tragingen gelezen of gehoord. Dus
toch maar eens op het departure-
scherm kijken. Daar zag ik tot mijn
verbazing dat de vlucht was gean-
nuleerd. Even terug naar de gate en
tegen de mensen gezegd dat de
vlucht geannuleerd was. Daarna
naar de service-balie. Daar hoorde
ik dat het in Warschau te slecht
weer was. Later hoorde ik in
Niepolomice dat de reden een
bommelding was. Nu een andere
vlucht zoeken. Als ik het tien minu-
ten eerder had gezien had ik via
München kunnen vliegen. Van die
kist was de bording net afgesloten
en was de bus net weggereden naar
het vliegtuig. Nu is een andere
vlucht nodig en die gaat via Wenen.
Die vertrekt 35 minuten later. De
overstaptijd in Wenen is echter kort,
maar 55 minuten. Dat moet echter
kunnen als er geen onvoorziene om-
standigheden zijn. Leuke bijkomstig-
heid is dat ik een half uur eerder in
Krakau ben. De kosten van de
overboeking zijn 70 Euro, maar die
hoef ik niet te betalen. Nu ga ik met
Austrian Airlines, beide vluchten,
ook naar Krakau.
Even snel met Pawell Maksym
SMSn dat ik al om half drie aankom
en niet op de nationale maar de in-
ternationale terminal. Hij zou er na-
melijk voor zorgen dat ik afgehaald
wordt. Dat heeft hij overigens met
alle deelnemers gedaan die met het
vliegtuig aankwamen.
Ik kreeg een SMS terug dat hij er

voor zorgt dat iemand met het
ESOP-logo klaar staat.
Maar de eerste tegenslag was er al.
De vlucht naar Wenen is een half
uur vertraagd wegens overvolle cor-
ridors.
Eindelijk kunnen we het vliegtuig in.
Nostalgie komt bij me op, het is een
Fokker 100, Nederlands trots van
weleer en waar ik al heel veel mee
gevlogen ben. Hopelijk valt de vlieg-
tijd ook nog niet tegen anders heb ik
nog minder dan 25 minuten om over
te stappen. Dat wil zeggen tussen
aankomst en vertrek. Als ik aankom
is de boarding zeer waarschijnlijk
net begonnen.

In Wenen aangekomen blijkt er op
dat vliegveld geen afzonderlijke
transfergang te hebben en moet je
opnieuw door de controle. Daar wa-
ren twee van de vier controle pun-
ten bezet en stonden bij beide een
lange rij. Ik sloot in de rij aan en de
tijd begon langzaam te dringen. Ein-
delijk was ik aan de beurt en was
alles direct goed. Snel naar de gate
waar de passagiers al aan het
boarden waren. Het was bijna leeg
dus het grootste gedeelte zat dus
kennelijk al in de bus. Toen ik als
laatste in de bus aansloot bleek dat
er maar een stuk of 12 passagiers in
de bus stonden of zaten. Daar
moest dit keer dus geld bij. En zo
stappen we dan in den Dornier
Dash 8-400 (geen nieuw type was-
middel dus) en op naar Krakau. We
hadden de wind mee. De vliegtijd
bedroeg slechts veertig minuten in
plaats van een uur. Ik was dus wat
vroeg in de aankomsthal van
Krakau-Airport (qua grootte verge-
lijkbaar met Weeze) en het verwon-
derde mij dan ook niet dat er nog
niemand klaar stond met een bordje
met het ESOP-logo. Dus liep ik
maar wat rond en tevens spiedend
of ik iemand anders zag zoeken en
een bordje bij zich droeg maar nog
niet omhoog hield. Ik werd enkele
keren aangesproken door een op-
dringerige taxichauffeur die mij
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persé naar Krakau wilde brengen
en elke keer zei ik dat ik afgehaald
wordt. Na de derde keer liet hij mij
scheldwoorden toeschreeuwend
met rust. Deerde mij niet, ik ver-
stond het toch niet. Het was intus-
sen al voorbij de aankomsttijd van
het vliegtuig uit Warschau en ik had
nog niemand gezien. Ik sprak met
mezelf af dat ik nog één rondje door
de kleine ontvangsthal zou lopen
(15x40 meter) en als ik dan niemand
gevonden had Pawell maar weer
een SMS te sturen. Zover kwam
het niet. Stom toevallig liep ik
Eberhard tegen het lijf. We hadden
oorspronkelijk afgesproken dat hij
me af zou komen halen omdat hij
vanuit West-Polen zou komen en de
autosnelweg gaat direct langs het
vliegveld. Pawell had er echter op
gestaan mij af te komen halen en
dus had ik die afspraak met
Eberhard gecancled en nu staat hij
hier toch voor mijn neus. Een harte-
lijke begroeting volgde. Pawell had
met Eberhard afgesproken dat hij
mij toch af zou komen halen. Hij
wist echter niet dat ik oorspronkelijk
op de nationale terminal aan zo ko-
men en niet op de internationale.
Dat hij daar stond was puur mazzel,
want Pawell had niet doorgegeven
bij welke terminal ik zou aankomen.
Op maandag bij het vertrek zag ik
dat de aankomst zowel internatio-
naal als nationaal hetzelfde was,
maar het vertrek gescheiden was.

Op naar Niepolomice, van daaruit
een ritje van 42 km. Op het obser-
vatorium zou Sunnyboy Pawel
Maksym zijn gasten ontvangen. De
rit ging heel voorspoedig. Het groot-
ste gedeelte is autosnelweg en het
laatste stuk slecht onderhouden we-
gen. Na een uurtje reden we
Niepolomice binnen en met de plat-
tegrond van de website hadden we
ras de Niko³ai Kopernika gevonden.
Een nauw doodlopend straatje. In
dat straatje reden we de daar lo-
pende Carles Schnabel uit Spanje
voorbij. Aan het einde van het

straatje stond het verenigings-
gebouw van de lokale astronomi-
sche vereniging met planetarium-
koepel en sterrenwachtkoepel.
Daarom heen stonden hutten waar
waarnemers konden overnachten en
een grote overdekte bar met een
loeier van een barbecue. Pawell
had ons zien komen en leidde ons
naar binnen. Tot onze verbazing lag
daar nog de volledige rij van badges,
tasjes, etc. Eberhard en ik waren de
eersten buiten de organisatie...
Pawell en zijn vrouw Katarzyna. De
vereniging beschikt over een leuke
verzameling instrumenten, zoals een
12” Meade LX200-R en... een 180
mm Zeiss Meniscas. De kijker van
mijn dromen toen ik een jaar of 18
was. Maar die kostte toen de helft
van een huis!
We hadden zin in koffie en
Katarzyna zette een heerlijke sterke
bak goede koffie. De lekkerste ge-
durende mijn hele verblijf in Polen.
Na enig gekeuvel met andere aan-
komende deelnemers bracht
Eberhard me naar mijn hotel. Hij
overnachtte in het kasteel van
Casimir de Grote. Mijn hotel was
Hotel Novum, nog geen twee jaar
oud. Op Google Earth is te zien dat

het grondwerk net gedaan is. Ik
meld me bij de receptie en daar
merk je dat een goede schriftelijke
correspondentie in het Engels niet
inhoudt dat je ook goed met elkaar
kunt praten. Het Engels van Joanna,
die ook mijn reserveringen had be-
handeld (ik heb ze drie keer moeten
wijzigen), was verbaal bedroevend
en heel slecht te verstaan.

Nadat ik me wat verfrist had in een
ruime, maar Spartaans ingerichte
kamer, liep ik terug naar het kasteel.
Ik was amper onderweg of ik liep
Wolfgang Rothe en zijn vrouwtje
Gisela ‘voorbij’. Zij moesten zich
nog aanmelden bij het observato-
rium. Ja, het was wel een beetje
dom dat dat twee gescheiden plaat-
sen waren. Van het hotel naar het
observatorium was het 1200 m, van
het hotel naar het kasteel 1100 m en
van het observatorium naar het kas-
teel 500 m. Geen afstanden om
bang van te worden, maar logistiek
gezien erg onhandig. Matti Suhonen
kwam ook aan en kwam direct op
me af. Hemeltje, wat is die Fin
slecht te verstaan. Ik bewonder zijn
moed dat hij ondanks zijn spraakge-
brek toch de ene na de andere keer
komt. Daar was ook Otto Faragó en
zijn vrouw Astrid-Heidi. Zij is zwaar
ziek. Ze heeft twee tumoren in haar
hersenen die niet geopereerd kun-
nen worden. Een kunstknie dat ze
heeft wordt nu afgestoten ten ge-
volge van de chemokuur. Ofschoon
ze via een Zwitserse specialist hoop
heeft op een prettiger bestaan hangt
een amputatie boven de knie van
het betrokken been als een zwaard
van Damokles boven haar hoofd.
Met een bewonderenswaardige
kracht en motivatie praat ze heel
gemakkelijk over deze zware ziekte.
Astrid-Heidi, heel veel sterkte!!!

De groep ESOP-deelnemers wordt
steeds groter tot ca. 40-50 personen
(inclusief aanhang) en dan opent
Hans-Joachim Bode, president van
de IOTA-ES, op zijn gebruikelijke

Casimir de Grote
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en typische manier de ESOP
XXVIII. Dan is het aanvallen ge-
blazen aan het buffet. Het was lek-
ker, soms heel lekker maar wel vet,
heel erg vet vlees. Dat schijnt ty-
pisch Pools te zijn. Na veel gezellig
geklets met allemaal oude bekenden
en nieuwe gezichten werd het veel
sneller laat dan verwacht. De zaal
liep op een gegeven moment leeg en
we gingen terug naar het hotel. Dit
was zelfs in het donker heel gemak-
kelijk terug te vinden.

In het hotel was een luide en gezel-
lige drukte. Er was een stevige brui-
loft aan de gang. De band speelde
hard, het was binnen en buiten heel
druk en er waren al lallende dron-
ken feestvierders. Ik had dit al eens
eerder mee gemaakt tijdens een
dienstreis. Toen lag er een verras-
sing op het nachtkastje: een uitnodi-
ging de hele avond in de bar gratis
meedrinken. Dan voorkom je dat
hotelgasten klagen. Nee, dit keer
lag er geen uitnodiging. In de lounge
zag ik nog Alexander Pratt,
Leonard Entwisle, Melvin Taylor en
John Blockley zitten. De eerste drie
zijn de organisatoren van de ESOP
XXIX in Leeds volgend jaar. Samen
spraken ze echter een soort Engels
dat ik op school nooit geleerd heb...
niet te verstaan. Het enige dat ik
wel verstond (selectief gehoor?)
was dat er twee een OMC-140 en
twee een OMC-200 hebben en daar
heel tevreden over waren. Lekker
gevoel...

Een goede nachtrust volgde en de
biologische wekker deed goed zijn
werk want ik werd wakker voordat
mijn mobieltje een kik hoefde geven.
Een heerlijke douche, wel krap,
Pawell zou er nooit in gepast heb-
ben en toen naar het ontbijt. Een
ruime keuze zorgde ervoor dat je al-
les wat je nodig hebt binnen krijgt
en je zeker geen honger hoeft te lij-
den. Na het ontbijt op naar de eer-
ste echte dag van de ESOP
XXVIII. Maar het regende behoor-

lijk: pijpenstelen in het kwadraat. Bij
gebrek aan een paraplu, maar ge-
wapend met mijn documententas als
zodanig dan maar door de regen.

Terwijl ik de zaal binnen kom, direct
onder het dak van het kasteel, viel
de regen er echt met bakken tege-
lijk uit. Het leek de ESOP XXIV in
Helsinki wel. Pawell Maksym
opende de ESOP XXVIII en gaf
vrij snel het woord aan Hans
Joachim Bode. Hij opende de ESOP
XXVIII op zijn typische wijze. Wei-
nig woorden en nog minder inhoud.
Daarna was het woord aan
Mieczyslaw Janusz Jagla. De direc-
teur van het observatorium in
Niepolomice. Hij moest getolkt wor-
den. Hij sprak geen woord Engels.
Wel Russisch, want dat was nog uit
het oostbloktijdperk. Engels ver-
staan ging redelijk, maar leren pra-
ten wilde hij op zijn leeftijd niet
meer.

De ESOP begon niet met een voor-
dracht over sterbedekkingen maar
over... kometen. De reden was dui-
delijk. De spreker, Dr. Michal
Drahus was een promotievriend van
Pawell. Deze had onderzoek ge-
daan naar het helderheidsverloop
van de komeet Holmes die in 1892
was ontdekt en toen een plotselinge
helderheidstoename had van wel 13
magnituden. Hij werd herontdekt in
1954. Bij de passage in 2007 was er
wederom een plotselinge
helderheidstoename van mag. 17
naar 2.8! In 1994 was er na het af-
zwakken nog een tweede uitbarsting
van ca. 6 magnituden. Dit bleef
deze keer beperkt tot ruim 1
magnitude. Michal wist van die plot-
selinge toename en toen die inder-
daad plaatsvond nam hij contact op
met Kitt Peak om waarneemtijd en
kreeg ad hoc 31 uur toebedeeld! Dit
is zeer uitzonderlijk.

De volgende spreker was Dr.
Marek Zawilski. Deze hield een
voordracht over de dertigjarige ge-

schiedenis van de Poolse vereniging
die zich bezig houdt met ster-
bedekkingen. Ze werd opgericht in
1979 en heeft tal van mooie waar-
nemingen gedaan. Opvallend is dat
deze vereniging al vrij vroeg met
elektronische waarnemingen bezig
was. Kennelijk werd deze weten-
schap door de communistische re-
gering op prijs gesteld, immers was
daar geld voor nodig. Natuurlijk
werden de ESOPs in Lodz (1986)
en Krakau (1994) en wederom in
Lodz (2000) ook uitgebreid bespro-
ken. Een bijzondere anekdote werd
verteld over het bezoeken van de
ESOP III in 1984 in Tsjechië. Die
was niet mogelijk voor de Poolse
mensen vanwege de te grote span-
ningen in Tsjechië op dat moment
(en toen nog Tsjecho-Slowakije).
Nu telt de vereniging ca. 25 actieve
leden. Hun bijdrage is beperkt van-
wege het equipement dat voor de
gemiddelde Pool erg kostbaar is.

Na een korte pauze met een tafel
vol lekkernijen werden door Pawell
namens de hele Poolse organisatie
een aantal mensen gelauwerd die in
de dertig jaar een rol van betekenis
gespeeld hebben. Daar hoorde,
naast een groot aantal Poolse men-
sen, zoals o.a. Marek Zawilski, Ro-
man Fangor, Michal Zolnovski.
Maar ook het bestuur van de
IOTA-ES bij. Zij kregen als dank
naast een oorkonde een zeer grote
afdruk van de indertijd gemaakte
groepsfoto’s. Daarnaast kreeg ook
Janosch Viland een waardering
voor zijn bijdrage aan het elektro-
nisch waarnemen van ster-
bedekkingen.

Daarna kwam ‘onze’ Dr. Eberhard
Bredner aan het woord. Het ging
over de ‘Niels Wieth-Knudsen’-
award. (Nooit van gehoord). De
eerste geregistreerde waargenomen
sterbedekking is van 5 juli 1623 door
de Fransman Ismael Boullieau. Dat
was de ster Spica. Het blijkt echter
dat hij deze nooit heeft kunnen zien
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bedekken want deze ging ca. 3
bgmin aan de Maan voorbij. Kenne-
lijk was de kwaliteit van de kijker zo
slecht dat hij dat als een bedekking
waarnam. De plaats van waarne-
ming was 48°51’26”N 2°20’15”E
op de plaats waar nu de Palace de
l’Institut bevindt. Eberhard heeft
natuurlijk deze plaats bezocht toen
hij in Parijs was.
We gaan terug naar de ‘Niels
Wieth-Knudsen’ award. Deze is
voor het laatst uitgereikt in 1999 aan
Jan Manek uit Tsjechië. Dit jaar
gaat hij naar een waarnemer. Twee
jaar geleden werd een oproep ge-
daan om meer totale bedekkingen
waar te nemen. De waarnemer
waar het nu om gaat nam verleden
jaar 281 bedekkingen waar. ‘Nou’,
dacht ik, ‘daar is nog iemand zo ac-
tief als ik.’ En dit eerste halfjaar
heeft hij al 315 waarnemingen ge-
daan. ‘Nou’, dacht ik, ‘met die moet
is straks eens gaan praten welke er-
varingen hij allemaal heeft.’ Toen
zei Eberhard dat de prijs uitgereikt
wordt aan... Harrie Rutten. Wat
een verbazing bij mezelf. IK??
Naast een mooie Urkunde kreeg ik
een stuk steen met een gegraveerd
messing plaat. Daarna mocht ik zijn
en nog vele andere felicitaties ont-
vangen. Ik was er weg van... dat

had ik nou nooit gedacht. Later tij-
dens de ESOP in een gesprek van
Eric Limburg en Eberhard vernam
ik dat ik naast het grootste aantal
waarnemingen ook zeer waarschijn-
lijk het wereld record heb van het
aantal waarnemingen op één avond.
Dat stond op 63 zoals Eberhard zich
meende te herinneren en ik sta op
96. Ik weet nog dat ik bij het uitwer-
ken me steeds meer verbaasde over
het aantal en dat ik begon te zweten
toen het aantal de 90 gepasseerd
was. Maar effe later was ik ‘teleur-
gesteld’ dat het er geen 100 gewor-
den waren... ‘Ja, ‘ zei Eberhard, ‘en
nu nog de waarnemingen allemaal
uitwerken’. ‘Dat is al gebeurd.” ,
zei ik tegen Eberhard. Alle O-Cs
heb ik al gedaan en die zagen er
heel goed uit.

Nu was de beurt aan de waarne-
mingen van de bedekking van 45
Capricornus door Jupiter. Omdat er
na de pauze nog meer waarnemin-
gen besproken werd, werd het pro-
gramma ad hoc gewijzigd en de
pauze met één presentatie ver-
vroegd.
Nu ook weer koffie, thee, frisdrank-
jes en een tafel vol met bonbons en
andere lekkernijen. Geen wonder
dat Pawel dat formaat heeft.

Dr. Wolfgang Beisker gaf een over-
zicht van alle hem bekende waarne-
mingen van de bedekking van
45Cap door Jupiter. Dit valt best te-
gen. Er is een aantal amateur-
waarnemingen en slechts weinig
professionele waarnemingen. Die
met de grootste telescoop was 2,2
m op de Calar Alto in Spanje.
Carles Schnabel heeft waargeno-
men met de 1,5 m kijker van het
Teide Observatory op de
Canarische eilanden. En natuurlijk
werd door een aantal Duitsers in
Namibië waargenomen op de
Hakos sterrenwacht (daar heb ik
ook nog altijd een uitnodiging voor
liggen), het Tivoli – en het Cuno
Hofmeister Observatorium. Daar
stond Jupiter bijna in het Zenit en
dat is lastig waarnemen.

Andere waarnemingen werden nu
ook gerapporteerd door Carles
Schnabel door leden van ‘zijn’ vere-
niging in Sabadell, Wolfgang Rothe
in Berlijn en Matti Suhonen in Fin-
land. Gelukkig had deze laatste het
gesproken woord volledig op schrift
staan en werd dat op het scherm
geprojecteerd. Zo konden we deze
man, ten gevolge van zijn spraakge-
brek, toch volgen. Het is onvoorstel-
baar dat deze, in gesprek niet te
verstane man, elke keer een presen-
tatie geeft. Nog te vermelden is de
presentatie van de Griek Vangelis
Tsamis over deze bedekking. Je kon
duidelijk merken dat deze man le-
raar is aan een lagere school. Hij
betrok de hele zaal in zijn presentatie.
Volledig uitgewerkte waarnemingen
waren er nog niet. Die komen nog.

Grzegorz Sek hield een presentatie
met als titel „Historical method of
total occultation timing in
Astronomical Observatory of
Jagiellonian University”. Deze is
gevestigd in Krakau. Het ging daar-
bij om waarnemingen gedaan met
een tweetal instrumenten. De ene
was een 20 cm F/15 refractor en de
ander een 33 cm F/10 Maksutov

Eberhard Bredner en Hans Joachim Bode worden in het zonnetje gezet.
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Cassegrain. (red: daar deze tele-
scoop pas in 1944 werd uitgevonden
is de methode niet gerelateerd aan
de kijkers!). Vooral de 20 cm
refractor was een juweeltje van een
kijker die helemaal zonder elektriek
uit kwam. De kijker had een
gravitatie aandrijving. Of eenvoudi-
ger gezegt een flinke sterke stevige
klok met gewichten. Elk uur moes-
ten deze gewichten met een flinke
lier weer omhoog gedraaid worden.
De tijdwaarneming ging nog al
spartaans maar wel met hele mooie
chronometers. Ook dit waren me-
chanische klokken die cardanisch
waren opgehangen. De nauwkeu-
righeid van deze chronometers was
beter dan 0,01s per dag. De waar-
neming ging via via. Dat wil zeggen
dat de astronoom een schreeuw liet
horen wanneer een ster achter de
maanrand verdween of weer te
voorschijn kwam en een secondant
op dat moment op de chronometer
keek hoe laat dat het was. Welke
nauwkeurigheden gehaald werden,
werd helaas niet verteld.

Vervolgens was het de beurt aan
onze Eberhard die een verhaal hield
over „Lunar Limb after the Kaguya
Mission.” Door de Japanners werd
de SELENE satelliet gelanceerd.
Het kan zijn dat dit jullie niets zegt,
maar die heet nu de Kaguya-satel-
liet. Die gaat het werk van de Cle-
mentine overdoen. De reden dat we
nooit gehoord hebben over de topo-
grafie van de Maan door Clemen-
tine komt gewoonweg doordat men
niet wist waar dat ding rond de
Maan cirkelde. Daarom doen de Ja-
panners het dunnetjes over en we-
ten wel waar die Kaguya rond
hangt en wel zo nauwkeurig dat de
topografie van de Maan bepaald
wordt met een nauwkeurigheid van
1 m. Met een laser doppler meter
wordt niet alleen naar beneden ge-
keken maar ook naar voren en naar
achteren in vliegrichting waardoor
correlaties mogelijk zijn en die hoge
nauwkeurigheid bereikt wordt. Ech-

ter wordt naar gebruikers een
nauwkeurigheid aangegeven van 5
m. Met deze gegevens wordt de
nieuwe Moonlimb bepaald. Overi-
gens gaat Eric dit profiel in LOW
4.1 inbouwen als deze beschikbaar
is.

Jan Manek was de volgende in de
rij van sprekers. Met zijn presenta-
tie „Double stars – a new
challenge.” Ging hij in op het nut
van het waarnemen van totale be-
dekkingen. Was het vroeger de po-
sitie van de Maan, later het profiel
van de maanrand, dan de positie
van de waarnemer op aarde dan
lijkt er nu nog maar weinig over te
blijven wat nut heeft. Kennelijk ver-
geet Jan de lol van het waarnemen.
Wat Jan voor ogen heeft is uitslui-
tend video waarnemingen die alle-
maal uitgewerkt moeten worden
met Limovie. Je gaat dan dezelfde
reductietechnieken toepassen als bij
het uitwerken van de waarnemingen
van bedekkingen aan kleine plane-
ten en hoop zo nieuwe dubbelster-
ren te vinden. Uiteraard zijn er al
heel veel bekend en je kunt die vin-
den op www.jdso.org. Eric heeft
overigens die database al in LOW
4.2 geïntegreerd. Volgens Jan kun-
nen nu dubbelsterren ontdekt wor-
den met een onderlinge component-
afstand van slechts 0,03”.

Dr. Marek Zawilski verscheen
weer ten tonele met zijn favoriete
onderwerp: zonsverduisteringen en
het land van de momentane ESOP.
Ik kan me zijn presentatie in Parijs
nog heel goed herinneren en vond
die heel boeiend. Ik vond het dan
ook jammer dat ik hem daarna niet
meer op een ESOP gezien heb. Bij-
zonder jammer vond ik dat in Lei-
den. Ik had me stiekem verheugd op
een overzicht van de zonsverduiste-
ringen in Nederland met een bijbe-
horend verhaal. Maar dat was er
dus niet. Misschien iets voor jou
Henk B? In ieder geval was hij hier
in Polen weer van de partij met een

thuiswedstrijd en gaf een schitte-
rend overzicht. Heel boeiend als hij
bijbehorende historische documen-
ten daarbij laat zien.

Een pauze met wederom lekkernijen
volgde weer waarna de beurt aan
mij viel om iets te vertellen over 63
jaar DOA. Dit was dezelfde pre-
sentatie als die ik tijdens de ster-
bedekkersdag heb gehouden en viel
heel goed in de smaak. Er viel gere-
geld een mond open van verbazing
over onze activiteiten en vooral het
aantal waarnemingen dat in ons
natte kikkerlandje werd gedaan. Dit
jaar passeren we de 12000 waarne-
mingen en toen klonk in de hele zaal
een ‘ohhhhhhh’!

De laatste voordracht van de eerste
dag werd besloten door Jan Manek
over de overgang van het ILOC
naar de IOTA. Dit was geen soe-
pele overgang maar dat kwam
hoofdzakelijk door capaciteits-
problemen. Op een gegeven mo-
ment was het aantal tot één geredu-
ceerd en die overleed plotseling na
3 maanden. Toen was het ILOC
niet bereid een nieuwe persoon op
dat werk te zetten en werd ad hoc
de tent gesloten. De waarnemingen
zijn overgegaan naar de IOTA. Het
bleek dat de waarnemingen van de
afgelopen jaren niet was geredu-
ceerd en verwerkt zodat er een
hoop werk lag. Daardoor werd de
hulp ingeroepen van locale mede-
werkers. De waarnemingen zijn nu
bijna allemaal bijgewerkt en dat be-
tekent dat bijna alles up to date is.
Wel heerst er de gedachte als de
nieuwe Moonlimb bekend is aan de
hand van de metingen van de
Kaguya-missie om alle (ALLE)
waarnemingen die er gedaan zijn
opnieuw te reduceren met die gege-
vens om wellicht nieuwe dingen te
ontdekken. Belangrijk is om alle
videowaarnemingen te bewaren.

De eerste dag werd besloten met
een dankwoord van Pawell... om
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18h40 en dat terwijl we de groeps-
foto zelfs nog hebben laten schieten
wegens het slechte weer. Maar
liefst drie kwartier later dan volgens
het programma was verwacht.
Geen wonder dat het uitliep er was
geen zandloper en ook geen belletje
van gehoorzaamheid. Geen van de
sessievoorzitters had ooit aangege-
ven dat de spreektijd bijna om was.
Wat een verschil met Leiden waar
we nooit meer dan ca. 5 minuten
uitloop hadden op het programma.
Het was dus nog maar drie kwartier
tot het Royal Dinner. Maksym belde
even met het restaurant van het
kasteel en het diner kon verschoven
worden naar 20h00. Gelukkig, kon
je je even verfrissen in het hotel.
Toen we beneden kwamen was het
intussen mooi weer geworden en
een drukte van jewelste met...
bruidsparen. Overal op de binnen-
plaats van het kasteel, op de balus-
trade, voor het kasteel, naast het
kasteel bij het beeld van Casimir de
Grote, in het park voor het kasteel
werden bruidreportages gemaakt. In
de gauwigheid telde ik zo’n 20
bruidsparen, waarbij er eentje was
waar vrouwlief al behoorlijk op
manlief zat te kijven omdat deze in
haar ogen niet goed stond. Ik dacht
al: „Dat begint goed.” Wat opviel
was de gemiddeld jonge leeftijd van
de stellen. Ik schat de meeste rond
de 22-25 en zag er geen met een
dikke buik... behalve sommige
bruidegommen. Dat kan alleen nog
maar erger worden.

Na een lekkere douche in het hotel
en me verkleed te hebben („avond-
kleding”) weer terug naar het kas-
teel. Op de binnenplaats was een
gezellige drukte ook van de ko-
mende deelnemers van het Royal
Dinner: deelnemers en hun aanhang
voor zover ze meegekomen waren.
Op het plein vormden zich groepjes
en het was best gezellig. Het signaal
van Pawell kwam dat we moesten
aanschuiven want om 10h moest
‘onze’ eetzaal weer leeg zijn we-

gens een buffet van een van de
bruiloften die daar die avond gehou-
den werd. Welnu, het menu was so-
ber en... vet. Intussen was Eric
aangekomen die op het vliegveld
was afgehaald en voegde zich bij
ons gezelschap.
De frisse salade vooraf, vervolgens
een Poolse tomatensoep met ballen
gingen er goed in. De tomatensoep
deed me qua viscositeit denken aan
erwtensoep. Maar... ze was heel
lekker. Vervolgens rijst, groenten en
een lap vlees oh zo vet. Meer dan
de helft heb ik eruit geopereerd en
opzij gelegd. Dat wat mager was,
was wel lekker. Het geheel werd
begeleid door een eenvoudig Chi-
leens wijntje voor alledag. Als des-
sert kwam een taartje. Dat was
echter gortdroog. Daarna was er
nog tijd voor een gezellig drankje.
Tijdens dat drankje werd onze be-
langstelling gewekt door een hels
geweld op het plein. Daar bleek een
echt riddergevecht plaats te vinden.
Een van de bruidsparen werd ge-
trakteerd op zwaardgevechten met
ridders in harnas. Niet één, maar
wel een stuk of acht. De belangstel-
ling was groot en menig fototoestel
werd gebruikt getuige de vele flitsen
die te zien waren.
Daarna keerde ieder naar zijn rust-
plaats. Eric en ik liepen samen naar
het hotel, hij had toevallig ook No-
vum geboekt.

Een stralende zon begroette mij
toen ik wakker werd. Zondag deed
zijn naam dus alle eer aan. Het ont-
bijt was weer uitgebreid waar we
allemaal weer gebruik van maakten.
De wandeling naar het kasteel was
heel wat vriendelijker dan de dag
ervoor.

Pawell drukte de sessievoorzitters
op het hart zich strak aan de tijd te
houden vanwege de rondleiding in
de kunstverzameling in het kasteel
en de rondrit straks in het dorp.
Carles Schnabel introduceerde de
eerste spreker Micha³ Zolnowski

met een verslag ”My travel to total
solar eclipse - China 2009.” Naast
de gebruikelijke beelden van de
zonsverduistering had hij héél veel
foto’s van de omgeving, toeristische
kiekjes, etc. Carles ontpopte zich als
een goede sessie voorzitter want op
een gegeven moment ging een ge-
spreide hand de lucht in „Five
minutes”. Paniek want Michal had
nog 1200 foto’s om te laten zien...
Maar Carles was streng: vijf minu-
ten zijn vijf minuten.
Vervolgens kwam een heuse pro-
fessor van de universiteit van Rome
aan het woord Prof. Dr. Prof.
Costantino Sigismondi; Dit jaar had
hij maar liefst drie presentaties die
allemaal achterelkaar geplakt wer-
den. De eerste behandelde de
„Solar diameter measurements with
Baily’s Beads”. Met de nieuwe me-
tingen van de Japanse satelliet
Kaguya achtte het hem heel goed
mogelijk om nauwkeurig de zon-
diameter te bepalen. Ik wees hem
op het bestaan van ene Adri
Gerritsen. Hij zou contact met hem
opnemen, maar dat beloofde hij ver-
leden jaar ook al. Hij wees op een
Baily’s Beads atlas waar naast hem
nog een dertiental ESOP-gangers
een bijdrage aan geleverd had.
Zijn tweede voordracht was een
verhaal over een paus; „Silvester II,
the Pope astronomer.” Dit was een
leuk historisch maar volgens mij
was het een opstapje dat hij Paus
Paulus Johannes enkele keren had
ontmoet en dat werd uiteraard ge-
documenteerd met een aantal fo-
to’s. Toch heb ik van dat voor-
drachtje iets geleerd. De beroemde
uitspraak „Ora et Labora” is van
deze heiligheid afkomstig.
De laatste presentatie van de prof
was „Solar diameter studies in
Rome in the last two centuries.”
Daarin kwam heel uitgebreid aan
bod hoe hij het deed. Dat verhaal
rammelde volgens velen in de zaal
aan alle kanten. De gewenste
nauwkeurigheid van beter dan 1”
kon naar mening velen nooit gehaald
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worden. Bijvoorbeeld koordemeting
tijdens een zonsondergang boven
zee bijvoorbeeld. Ik heb hem
daarom maar op de beroemde boe-
ken van Prof. Minnaert gewezen
die beschrijft wat daar aan de hori-
zon tijdens een zonsondergang alle-
maal gebeurt.

Na de pauze was er een workshop
met deze prof en Konrad Guhl over
hoe je de zondiameter nauwkeurig
kon bepalen. Het anderhalf uur dat
voor deze workshop was ingepland
werd volledig gebruikt. Er
ontspinden zich allerlei discussies.
Naar mijn mening is er geen enkele
die voldoet om het echt nauwkeurig
te doen. Het kostte heel veel
moeite, of beter gezegd, het lukte
helemaal niet, Prof. Sigismondi er-
van te overtuigen dat sommige me-
thoden nergens toe zouden leiden.

Na een korte pauze, wéér met lek-
kernijen, betrad Vangelis Tsamis
voor de tweede keer deze ESOP
het spreekgestoelte. Van deze
Griekse amateur zien we steeds
meer rapportages op het Internet.
Hij is dus erg actief. Nu ging zijn
verhaal over de onderlinge bedek-
kingen van maantjes van Uranus,
Saturnus en Jupiter.

Vervolgens kwam onze eigen Eric
Limburg aan het woord met de
voorstelling van LOW 4.2. Deze
heeft, volgens Eric, geen bugs
meer. Het zag er ook goed uit want
gedurende de presentatie van LOW
die ruim drie kwartier duurde en
heel veel aspecten van LOW liet
zien ging het geen enkele keer mis.
Vooral de voorbereidingsmogelijk-
heden voor rakende bedekkingen
met directe interactie met Google
Earth maakte het allemaal heel
boeiend. LOW 4.2 kan intussen
gedownload worden via de DOA-
site.nl.

Buiten was het schitterend weer en
werd snel de groepsfoto gemaakt.

We kunnen ons nog goed de schich-
tige bewegingen van Matti Suhonen
herinneren bij de groepsfoto in Lei-
den. Nu ook weer! Hij heeft er ken-
nelijk een abonnement op.
Er volgde wederom een hele be-
hoorlijke lunch. Pawell had weer
geschreven dat het een lichte lunch
was, maar als dàt een lichte is, wat
is dan een gewone en maar te zwij-
gen over een stevige. Gerelateerd
aan de omvang van Pawell kan ik
me voorstellen dat hij dat een lichte
vindt. Ik beperkte me tot de lichtere
salades en liet de loodzware ruim
met room aangedikte vis- en vlees-
gerechten aan mij voorbij gaan.
Vervolgens werd de pauze uitge-
breid met een rondleiding door het
kasteel na wat bijzondere ruimtes
bekeken te hebben, volgde ook een
rondleiding langs de schilderijen van
de grote Poolse meesters. De gids,
een meiske van amper 1,5 meter,
deed haar uiterste best om in een
record tempo 22 zalen door te lopen
met aandacht voor de belangrijkste
schilderijen per zaal. We zagen zo’n
400 schilderijen in drie kwartier!
Haar Engels was uitstekend, maar
na korte tijd haakten de meeste
mensen af.

We gaan terug naar de zaal. Pawell

kwam naar me toe en vroeg of ik
mijn voordracht over de strooilicht-
vermindering kon indikken (dezelfde
die ik op de Sterbedekkersdag had
gehouden). Hij had een internet-
verbinding met David Herald in Au-
stralië. Ik vertelde hem dat dat kon,
zelfs tot 10 minuten. Daar was hij
heel blij om en spontaan gaf David
vanuit zijn woonkamer, voor hem
ca. middernacht, een voordracht.
Wij konden hem zien en hij kon de
zaal zien. Hij had het speciaal over
de ontdekking van nauwe dubbel-
sterren bij totale bedekkingen. Na
zijn verhaal, dat ca. 20 minuten
duurde, konden vragen gesteld wor-
den. Carles Schnabel kwam naar
voren en vroeg of David de waar-
neming van de bedekking van een
drievoudige dubbelster al had uitge-
werkt. Er volgde een heel wollig en
omwonden antwoord terwijl hij ook
gewoon ‘nee’ had kunnen zeggen.

Vervolgens was het woord aan mij
en zelfs binnen 10 minuten kon ik de
deelnemers de winst laten zien van
een iris diafragma als deze direct
achter de achterkant van de SCT
wordt gemonteerd. Helaas werkt
het pas bij kijkers van 10” en groter.
Bij kleinere kijkers is de geometrie
te krap om effect te hebben.

Eric Limburg en Pawell Maksym. (1:2)
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Vervolgens nam Oliver Klös, be-
kend van de mooie plaatjes van het
pad van bedekkingen door
asteroïden, ons mee naar een
nieuwe toepassing van de super
lichtgevoelige Watec video-
camera’s. Hij gebruikte die ook
voor het waarnemen van meteoren.
Hij had voor deze chip een fish eye
objectief gevonden (dan krijg je de
hele hemel op een frame) en liet en-
kele spannende filmpjes zien van de
Perseïden van dit jaar. Met deze in-
richting kun je video’s maken van
meteoren die helderder zijn dan ca.
magn. 1. Met beeldbewerking kom
je wat verder.

Vervolgens maakte Pawell ons at-
tent op wel twee hele heldere ster-
bedekkingen door asteroïden in
2010. Op 3 februari bedekt [1248]
een ster van magnitude 6,1 en op 8
juli [472] zelfs een van 2,7! Dit is
dus een bedekking die je met gemak
met het blote oog zou moeten kun-
nen zien.

De volgende spreker, Prof. Dr.
Sergiej Vinciuk, Ukraine amateur
astronomy viel uit. Bij navraag voor
een korte beschrijving van zijn voor-
dracht kwam het ontstellende be-
richt dat hij was overleden.

Traditiegetrouw is de laatste voor-
dracht de presentatie van de vol-
gende ESOP. Deze, die XXIX
wordt gehouden in York in Enge-
land. Alex Pratt, Len Entwisle en
Melvyn Taylor hadden een mooie
presentatie gemaakt. Het is bekend
dat Engeland een duur land is voor
de vakantiegangers. Daarom had
het LOC (Local Organisation
Committee) het voor elkaar gekre-
gen dat er 50 kamers gereserveerd
zijn in het universiteits’hotel’ om zo
de kosten draaglijk te houden. Het
excursie programma telt maar twee
dagen o.a. Jodrell Bank. York is vrij
gemakkelijk te bereiken vanuit
Leeds Airport. Helaas zijn er maar
weinig plaatsen waar vanuit je kunt

vertrekken naar Leeds. In Neder-
land is dat Amsterdam en in Duits-
land Düsseldorf. Wellicht is het zin-
vol een carpool te organiseren.
Overigens is deze ESOP een week
vervroegd. Dus niet het laatste
weekend van augustus maar het
voorlaatste. Even noteren in de
agenda dus.

Het slotwoord van deze ESOP
werd ook traditiegetrouw uitgespro-
ken door Hans Joachim Bode, de
president van de IOTA-ES. Hij ging
in op de ESOP in 2011. Dat is de
dertigste. Hiervoor had Berlijn
(Archenholt Sternwarte) zich al
aangemeld. Het bestuur heeft dit
nog in overweging omdat ze de der-
tigste in Hannover, waar het ESOP-
verhaal ruim dertig jaar geleden be-
gon. Kennelijk zagen ze de bui al
hangen met de ervaring dat wij,
DOA, de XXV in Leiden georgani-
seerd hadden. Vervolgens kwam
Bode met de mededeling dat hij bij
de XXXste wil aftreden. Rond die
tijd gaat hij met pensioen en wil hij
graag ook nog wat andere dingen
doen.

Het absolute slotwoord is natuurlijk
van de organisator, King Pawell.
Die term had Eric in zijn presentatie
genoemd en vond de rest van de
dag gehoor. Hij dankte iedereen
voor hun aanwezigheid en/of bijdra-
gen die er weer een hele leerzame
en gezellige ESOP van gemaakt
hadden. Vervolgens nodigde hij ons
uit voor een huifkar tocht door
Niepolomice en daarna een barbe-
cue bij het observatorium. Bij de
huifkartocht, och arm, die twee
paardjes hadden heel wat te trek-
ken, werden enkele historische
plaatsen bezocht o.a. midden in het
bos een monument die herinnerde
aan de Holocaust. Op die plek wa-
ren in de oorlog ruim 6000 joden
vermoord.
De barbecue was van een hele an-
dere orde dan die we gewend zijn
van de sterbedekkersdagen. Hier

kreeg je vette worstjes, vette worst-
jes en nog eens vette worstjes. Qua
drank was er alleen maar bier, fris
en water. Tijdens de barbecue ver-
telde Eberhard een leuke anekdote
van de ESOP in Freiburg. Daar zei
een van de deelnemers dat er bij
een barbecue drie soorten worstjes
zijn: verbrande, verkoolde en ver-
gaste. Hij had gelijk, deze soorten
kwamen hier ook van de barbecue.
Overigens kwam hij pas bij het ge-
zelschap nadat hij geprobeerd had
twee bedekkingen waar te nemen.
Deze waren echter de mist in ge-
gaan omdat er teveel nevel was.
Op een gegeven moment kwam
Nicolai Wünsche met het bericht
dat met de 180 Zeiss-Meniscas in
de grote koepel kon worden waar-
genomen. Via een vervaarlijke trap
begaf ik me in de koepel en kon me
overtuigen van de kwaliteit van die
kijker. Tegen tienen ging iedereen
zijns weegs want het vertrek van de
eerste excursie was met één uur
vervroegd wegens weg-
werkzaamheden. Die kwamen we
ook tegen toen Eberhard mij de vol-
gende ochtend naar het vliegveld
bracht. Hij ging de roots van de
Bredners na en vertrok daarom eer-
der. De terugreis ging heel wat
voorspoediger dan de heenreis en
via Warschau was ik mooi op tijd in
Düsseldorf. Daar de trein naar
Venlo. Snel gevraagd waar het
prijsverschil van de kaartjes van-
daan kwam. Elly stond me op te
wachten. Niet bij het station omdat
de hele stad en omgeving station
‘hotel de botel’ was vanwege de
ronde van Spanje: Vuelta waar
Venlo die dag etappeplaats was,
maar een kwartiertje lopen vanaf
het station. Toen ik thuis uit de auto
stapte was de ESOP XXVIII hele-
maal geschiedenis.
Ik verheug me al op de ESOP
XXIX in York: Alex, Len and
Melvyn: See you there!
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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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Predictions : 49 Period : 01/10/2009 - 01/01/2010
City : Utrecht Observer : Sonneborgh
Aperture : 10 cm Experience : 1
Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N Altitude : 0

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

Date Day Time A P XZ Mag Al Az Sn CA Ecl Dia
dmy hms s o o o o cm
07-10-2009 Wed 02:50:06 1 R 54005 5.6 56 212 -28 +87°S 7
07-10-2009 Wed 02:50:07 1 R 3943 4.7 56 212 -28 +87°S 5
07-10-2009 Wed 21:45:29 1 R 4938 5.4 31 91 -39 +61°S 7
07-10-2009 Wed 22:32:58 1 R 4974 6.2 38 100 -42 +78°N 9
10-10-2009 Sat 21:44:18 1 R 9962 5.7 6 58 -40 +56°N 8
11-10-2009 Sun 23:18:05 1 R 11900 5.4 8 67 -45 +37°S 6
12-10-2009 Mon 01:34:15 1 R 12049 6.3 27 92 -38 +81°S 7
13-10-2009 Tue 01:21:30 1 R 13615 5.2 14 83 -40 +76°N 4
21-10-2009 Wed 15:02:41 1 D 22374 1.1 11 192 +12 +79°S 8
26-10-2009 Mon 21:21:48 2 D 29101 5.9 11 225 -44 +32°N 8
27-10-2009 Tue 23:03:05 1 D 30048 5.6 8 240 -51 +65°S 8
28-10-2009 Wed 17:50:13 2 D 30635 5.9 27 151 -15 +32°N 8
03-11-2009 Tue 03:40:34 2 R 3617 5.7 33 261 -28 +88°N 10
05-11-2009 Thu 01:50:43 1 R 5970 6.2 63 194 -43 +55°N 10
05-11-2009 Thu 19:42:08 1 R 6995 5.8 16 69 -34 +72°N 9
07-11-2009 Sat 04:31:44 1 R 9962 5.7 59 210 -21 +40°N 7
08-11-2009 Sun 06:22:23 1 R 11900 5.4 51 226 -4 +72°N 5
09-11-2009 Mon 05:20:37 1 R 13448 6.4 53 181 -14 +66°S 7
10-11-2009 Tue 01:33:53 1 R 14580 6.7 23 102 -47 +66°S 8
10-11-2009 Tue 03:58:16 1 R 14687 7.0 41 136 -26 +50°N 9
10-11-2009 Tue 05:12:30 1 R 14721 6.9 47 160 -15 +56°N 8
11-11-2009 Wed 02:25:17 2 R 15790 7.1 18 106 -40 +42°S 10
12-11-2009 Thu 05:07:25 1 R 17224 6.4 27 135 -16 +39°N 6
26-11-2009 Thu 17:34:14 3 D 31725 6.5 37 155 -18 +35°S 9
30-11-2009 Mon 18:28:03 2 D 54005 5.6 39 106 -26 +8°N 9
30-11-2009 Mon 18:28:06 2 D 3943 4.7 39 106 -26 +8°N 6
01-12-2009 Tue 19:57:23 1 D 5292 5.5 45 111 -40 +61°N 8
03-12-2009 Thu 18:55:25 1 R M35 5.1 19 74 -30 +62°S 7
03-12-2009 Thu 19:59:07 1 R 8523 5.8 28 85 -40 +81°S 9
04-12-2009 Fri 21:55:43 1 R 10907 3.5 34 98 -55 +76°N 4
05-12-2009 Sat 01:42:00 1 R 11118 5.3 59 166 -51 +78°S 6
07-12-2009 Mon 05:37:59 1 R 14433 5.0 45 212 -17 +49°N 5
08-12-2009 Tue 04:28:23 1 R 15574 6.5 43 171 -27 +50°N 8
10-12-2009 Thu 06:17:60 2 R 18063 7.1 31 176 -11 +27°N 10
19-12-2009 Sat 16:59:57 1 D 28232 5.3 9 221 -13 +79°N 4
28-12-2009 Mon 16:38:13 1 D 4484 6.2 36 99 -9 +62°N 9
29-12-2009 Tue 02:28:30 1 D 4938 5.4 23 280 -47 +47°S 7
29-12-2009 Tue 20:44:39 1 D 5970 6.2 61 151 -46 +50°N 10
31-12-2009 Thu 18:57:03 G 92727 11.7 29 89 -30 -3° Par
31-12-2009 Thu 18:59:17 3 D 92840 10.1 29 89 -30 98°U Par
31-12-2009 Thu 19:09:21 2 D 202146 12.5 31 91 -31 99°U Par
31-12-2009 Thu 19:10:06 2 D 202140 12.4 31 91 -31 98°U Par
31-12-2009 Thu 19:16:08 3 R 92840 10.1 32 93 -32 96°U Par
31-12-2009 Thu 19:17:36 2 R 202086 12.3 32 93 -32 99°U Par
31-12-2009 Thu 19:27:31 3 D 93189 11.6 33 95 -34 100°U Par
31-12-2009 Thu 19:32:12 3 R 202140 12.4 34 96 -35 96°U Par
31-12-2009 Thu 19:35:25 2 R 202146 12.5 35 96 -35 96°U Par
31-12-2009 Thu 19:48:22 3 R 93189 11.6 37 99 -37 98°U Par
31-12-2009 Thu 19:49:07 3 R 93194 11.3 37 99 -37 98°U Par
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LOW 4.1

op de grens van twee tijdperken
Door Eric  Limburg

Het belangrijkste nieuws eerst:
LOW 4.1 is op de markt! Je kunt
het nu gratis downloaden vanaf
http://low4.doa-site.nl/. LOW 4.1
werd onlangs tijdens ESOP in
Krakau (Polen) gepresenteerd en
het werd daar zeer goed ontvangen.
Nog tijdens ESOP werd het op het
internet beschikbaar gesteld. Met
versie 4.1, en 16 jaar (!) na het ont-
staan van LOW, komt het einde van
de verdere ontwikkeling van LOW
in zicht.

Er zijn een aantal belangrijke ont-
wikkelingen in en rondom LOW die
ik eerst even wil aanstippen:

1. Vervelende bugs in versie 4.0
 zijn om zeep geholpen

2. Het ILOC is er per 1-1-2009
mee opgehouden onze waarne
mingen te verzamelen. Een
decentralisatie van verant
woordelijkheden heeft plaats
gevonden

3. Het nieuwe, electronische
IOTA2008 waarneemrapport
heeft het oude ILOC papier
formulier en het electronische
E-mail 76 formaat vervangen

4. Alle waarnemingen van 941 tot
2005 zijn in een geschoond
archief ondergebracht. De
wetenschap heeft er echter
geen belangstelling voor
want...

5. De super nauwkeurige Kaguya
(maanhoogte) gegevens komen
per 1-11-2009 beschikbaar en
dat betekent op zijn beurt
weer...

6. Dat het einde van het nut van
sterbedekkingen om de maan
rand beter in kaart te brengen
in zicht komt

In een apart artikel, eveneens in dit
nummer van Occultus ga ik in op de
laatste twee punten, de eerste vier
worden hier behandeld. Je zou kun-
nen zeggen: LOW is, op de Kaguya
data na, compleet. Het verschijnen
van versie 4.1 komt op de grens van
twee tijdperken: van het ILOC tijd-
perk naar het IOTA tijdperk, en van
het Watts/MoonLimb/ACLPPP tijd-
perk naar het Kaguya tijdperk. 2009
is voor ons sterbedekkers een histo-
risch jaar. We duiken nu de details
ervan in.

Over bugs en domme compu-
ters

LOW 4.0 kent een aantal verve-
lende bugs. Ik was niet vlot met het
verhelpen ervan omdat we, op het
moment dat LOW 4.0 beschikbaar
kwam, net gingen verhuizen van
Zwitserland naar Australië. Aldaar
was ons nieuwe huis in aanbouw en
het laatste waar ik tijd voor had was
werken aan LOW. In april 2008,
gezeten in een forensentrein, pakte
ik de draad weer op. Ik begon te
werken aan de bugs, en raakte be-
trokken bij de ontwikkelingen
rondom het post-ILOC tijdperk
(waarover later meer). Niet alleen
moesten de bugs er nu uit, er moest
ook nieuwe functionaliteit komen
om klaar te zijn voor de toekomst!

Maar eerst de bugs. Die zijn (soms
zeer) vervelend. Het vervelende is
dat computers over alles “struike-
len” waar wij als mensen met wat
aannames gewoon over heen kun-
nen stappen. Stel je voor dat je als
lezer iedere keer compleet zou stop-
pen met lezen van Occultus als je
een taal- of stijlfout zou tegenko-
men. Te gek voor woorden niet
waar? Niemand zou ooit nog een
Okkie kunnen uitlezen! Er zijn in ie-
der nummer weer en soms vele fou-
ten te vinden. Okkie dan niet lezen,
dat kan toch niet de bedoeling zijn?!
Je leest er toch gewoon overheen,
wel wetend wat er eigenlijk bedoeld
wordt. Maar computers zijn geen
mensen. Ze zijn helaas nog altijd en
alleen maar snelle dommeriken. Ze
houden er gewoon mee op. Grrr.
Het feit dat het relatieve aantal
codefouten van LOW vs. taal- en
stijlfouten Occultus een verhouding
kent van ca. 1:250 biedt geen troost,
maar geeft wel aan dat je als pro-
grammeur een zeer, zeer lage fout-
tolerantie moet hebben. En het ver-
wijderen van bugs vergt ca. 90%
van de tijd die je programmeert. Ge-
noeg hierover – die vervelende bugs
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van LOW 4.0 zijn nu ter ziele. Het
is tijd voor iets belangrijkers.

De post-ILOC epoche

Zoals menigeen reeds vernomen
heeft, is ILOC er per 1.1.2009 mee
opgehouden waarnemingen van
sterbedekkingen door de maan te
verzamelen en te reduceren. In te-
genstelling tot de overgang van
USNO naar ILOC begin jaren ’80,
is er dit keer wel sprake van een
goede overgang van de ene organi-
satie naar de andere geweest. De
organisatie die het werk van ILOC
overneemt, is het welbekende
IOTA. Maar, er zijn een aantal be-
langrijke verschillen tussen hoe din-
gen vroeger gedaan werden en nu
gedaan dienen te worden. Deze
verschillen zijn in tabel 1 samenge-
vat en worden hieronder kort toege-
licht.

Onderwerp ILOC (vroeger) IOTA (nu)
Organisatie van Professionele astronomen Amateursterrenkundigen
Organisatievorm Centraal (1 stop shopping) Decentraal (regionaal model)
Rapportage frequentie 2x per jaar Maandelijks tot jaarlijks mogelijk
Waarnemingenformaat E-mail 76 IOTA2008
Reductie software ILOC software LOW en Occult

Tabel 1. De verschillen tussen twee tijdperken

Toen duidelijk werd dat het ILOC,
als gevolg van de pensionering van
de twee belangrijkste astronomen,
er per 1.1.2009 mee zou ophouden
te bestaan, gingen mensen in IOTA
nadenken over de toekomst. Er
bleek geen andere professionele, as-
tronomische organisatie bereid te
zijn het werk van ILOC over te ne-
men. De interesse van de beroeps-
wereld in dit soort werk staat, al
vele jaren lang, op een laag pitje, en
dat werd hiermee nog eens beves-
tigd. Daar niemand in IOTA, ook
gewoon maar een onbetaalde groep
mensen die sterbedekkingen als
hobby hebben, zin had om de gehele
taak van ILOC over te nemen,
werd gekozen voor een model waar
regionale coördinatoren het werk

zouden overnemen. (Gedeeld leed
is... Oeps, wat zeg ik nou?!) In ta-
bel 2 zie je wie momenteel de coör-
dinatoren zijn.

Duidelijk is dat niet alle delen van
de wereld een coördinator hebben,
en dat rakende bedekkingen
(grazes) apart gerapporteerd kun-
nen worden. (Ze kunnen ook naar
een regionale coördinator toege-
stuurd worden.) Nederlandse waar-
nemingen worden in eerste instantie
gestuurd naar observations@doa-
site.nl, om, na validatie (middels
LOW mag ik aannemen) dan aan
Jan Manek van IOTA-ES
(LunOccult@IOTA-ES.de) doorge-
stuurd te worden. Er is op het inter-
net een bestand waarin altijd de ac-
tuele gegevens van de coördinato-
ren voorkomen. LOW download dit
bestand automatisch en zorgt er op

Regio Coördinatoren
Australië, Afrika David Gault
Europa Jan Manek
Japan Kazuhisa Miyashita
Nieuw Zeeland Brian Loader
Noord en Zuid Amerika Derek Breit
Grazes Mitsuru Soma

Tabel 2. Regionale coördinatoren

deze manier voor dat de waarne-
mingen altijd naar de juiste persoon
gaan.

In het verleden was het de ge-
woonte om 2x per jaar je waarne-
mingen te rapporteren, en dit hoeft
niet te veranderen, maar het kan. Je
mag nu zelfs, algemeen gesproken,
maandelijks rapporteren. Dit zou als
voordeel hebben dat waarnemers

dan sneller reducties en feedback
over de kwaliteit van hun waarne-
mingen kunnen krijgen. Mochten er
fouten in de gerapporteerde waar-
nemingen voorkomen, dan is de
kans groter dat de waarnemer nog
weet wat er fout zou kunnen zijn.
Dat is de theorie althans. In de
praktijk zal wel blijken of dit echt
helpt of niet. Zelf ben ik van mening
dat gebruikers van LOW, die zelf
reducties kunnen maken, zelf wel
kunnen zien of ze mogelijk een fout
in het waargenomen object, het
bedekkingstijdstip en/of waarneem-
positie gemaakt hebben. De vuistre-
gel is gewoon: alle O – C waardes
bij totale bedekkingen groter dan
10” (boogseconden, niet secondes!)
zijn verdacht. DOA dient, in samen-
spraak met IOTA-ES, te kijken
welke rapportage frequentie(s) het
meest zinvol is/zijn.

En dan zijn er nog de nodige veran-
deringen in het formaat waarin
waarnemingen gerapporteerd die-
nen te worden. In 1995 werd het E-
mail 76 formaat geïntroduceerd en
in dit formaat werden LOW waar-
nemingen jarenlang aan het ILOC
gerapporteerd. Dit formaat is nu
vervangen door het IOTA2008 for-
maat. Ik heb zelf aan de wieg van
dit nieuwe, moderne formaat mogen
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staan, en ben tevreden met de ver-
beteringen die het met zich mee-
brengt. Zo kunnen nu, eindelijk,
waarnemingen die gedaan zijn met
Watec en Co fatsoenlijk vastgelegd
worden. Even een tipje van de
sluier oplichten: je kunt bv. aange-
ven of het door jou opgegeven tijd-
stip van de bedekking dat was dat
overeenkwam met een 50%
(“grote” sterren) of 25% (“kleine”
sterren) van het lichtniveau van de
niet-bedekte ster. Ook kan nu bv.
GPS als tijd- en positiebron worden
opgegeven, en kunnen waarnemin-
gen van planeten, hun maantjes en
asteroïden vastgelegd en gerappor-
teerd worden. (Reducties worden
nog altijd alleen maar voor sterren
gedaan, maar de bedekkingen van
deze andere objecten belanden wel
in het wat verderop besproken
IOTA archief.) Er wordt nu ook
een onderscheid gemaakt tussen het
horizontale (lengte en breedte) en
het verticale (hoogte) geodetisch
datum. Veelal rapporteren de waar-
nemers de lengte en breedte in
WGS84 of een vergelijkbaar sys-
teem, terwijl ze de hoogte in meters
boven (of onder) zeeniveau opga-
ven. In een volgend nummer van
Occultus zal ik in meer detail over
dit nieuwe formaat schrijven, want
deze hebben invloed op de manier
waarop je je waarnemingen uit-
werkt en vastlegt.

De voorlopige reducties worden niet
meer middels een ILOC programma
uitgerekend, maar gewoon door
LOW en Occult. Er zijn verschillen
in de basis voor de
positieberekingen van de maan be-
staan tussen deze beide program-
ma’s (ELP2000-85 vs. DE4XX), en
ook het gebruik van maanrand cor-
recties (MoonLimb+ vs. Watts) is

anders. Als gevolg van deze ver-
schillen zijn de O – C waardes voor
dezelfde waarneming anders voor
het ene programma als voor het an-
dere. In ieder geval zeggen deze O
– C waardes meer dan die van het
ILOC. Die waren altijd gebaseerd
op het verschil tussen waarnemin-
gen en de gladde maanrand. Daar-
door kreeg je er geen gevoel voor
hoe “goed” je waarnemingen wa-
ren.

Uit het archief gevist

Een nieuw en interessant gegeven
is dat er nu een definitief IOTA ar-
chief bestaat van alle waarnemin-
gen sinds het jaar 941 tot en met
2005. Vriend Dave Herald heeft de
monumentale taak op zich genomen
om de verschillende waarneem-
archieven in een nieuw formaat en
archief samen te brengen. Hij heeft
het genoegen gehad puin dat in de
RGO, USNO en ILOC archieven
voorkwam, te mogen ruimen. Maar
het resultaat is er nu (25.5 MB in
gezipte vorm) en het mag er zijn.

Op dit moment wordt het archief
voor de periode vanaf 2006 gevuld.
Occult biedt regionale coördinatoren
de mogelijkheid om dit archief met
verse waarnemingen te voeden.
Een keer per jaar (of zo) vindt er
een synchronisatie van alle regio-
nale archieven centraal plaats (in
huize Herald) en deze verspreidt de
allernieuwste versie van het archief
weer naar de regionale coördinato-
ren. Ondanks Dave’s harde werk is
er van de zijde van beroeps-
astronomen geen interesse (meer)
in dit soort gegevens.

Kortom, alle veranderingen, behalve
die van het actualiseren van het

waarneemarchief, hebben hun weg
naar LOW 4.1 gevonden. Tevens
zijn er vele andere, kleine verbete-
ringen aangebracht die ik hier niet
zal noemen. Op een na dan, en dat
is het formulier dat Harrie Rutten
(zie Occultus 94) graag in gedrukte
vorm wil hebben om tijdens waarne-
mingen te gebruiken (zie figuur 1).
Harrie, bij deze dan!

LOW’s toekomst

Nu LOW de functionaliteit heeft
waarvan ik 16 jaar geleden
droomde, breekt ook voor mij het
einde van een tijdperk aan. Ik heb,
in het algemeen, zeer veel plezier
beleefd aan het ontwikkelen van
LOW. Ik wil echter ook bekennen
dat ik m’n twijfels heb gehad bij de
ontwikkeling van LOW 4.0 of er
nog wel licht aan het einde van de
tunnel was. De quantumsprong in
functionaliteit van LOW 3 naar
LOW 4 was namelijk dermate groot
dat de daarmee samenhangende
complexiteit exponentieel toenam.
Het ontwikkelen en testen nam bui-
tengewoon veel tijd (7 jaar!) in be-
slag en soms leek er geen einde aan
te komen. Iedere keer doken er
weer nieuwe situaties op waarmee
rekening moest worden gehouden.
Nu, op dit hoogtepunt aangekomen,
stel ik vast dat er, op de Kaguya
data na, geen grote veranderingen
meer gepland zijn. Mijn droom is uit-
gekomen. De klus is nu bijna ge-
klaard. Wat nog wel doorgaat is
LOW af en toe een onderhouds-
beurt geven als er weer bugs wor-
den gevonden, of wanneer er veran-
deringen in de IOTA wereld plaats-
vinden. Op die manier blijft LOW
nog bruikbaar voor vele, vele jaren.
Veel plezier bij het gebruiken van
LOW 4.1!
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Watts is dood,

lang leve... Kaguya!
Door Eric  Limburg

Het moest er eens van komen. De
oude vertrouwde Watts gegevens
naderen nu snel het punt waar ze in
een duister, digitaal kerkhof zullen
worden begraven. LOW gebruikte
deze data sinds z’n ontstaan bij het
maken van voorspellingen van ster-
bedekkingen. Maar er zijn nog meer
slachtoffers. Naast Watts zullen de
gebroeders MoonLimb en ACLPPP
aan zijn zijde komen te liggen. Wij
nemen afscheid van hen allen die
ons dienden, zo goed als zij konden.
Desalniettemin, individueel maar
ook tezamen, waren deze drie bron-
nen van maanrand correcties altijd
de grootste bron van
onnauwkeurigheid in onze wel-
geliefde voorspellingen. Zij vormden
de zwakste schakel in de keten der
nauwkeurigheid. De voorbereidin-
gen voor hun begrafenis zijn reeds
in volle gang, want hun eerste op-
volger maakt weldra zijn opwach-
ting, en met een onwaarschijnlijk
veel betere nauwkeurigheid dan
hen, die weldra zullen heengaan.
Dames en heren, mag ik u voorstel-
len, onze nieuwe maanrandcorrectie
database, nog altijd gekoesterd door
een selecte groep van wetenschap-
pelijk ingestelde, Japanse
vroedmannen, veilig en beschut in
zijn enige database wieg ter wereld,
nog nimmer gekloond of
gemodificeerd, puur als het eerste
maanlicht dat de maan hoogtemeter
bevruchtte met diens precieze
treffers en tot diens creatie leidde,
en nog voordat hij massaal gebruikt
zal worden door sterbedekkers aller

wereld. Dames en heren, het is me
een waar genoegen u het nieuwe di-
gitale wonder aan te kondigen, het
kind met de hemelse naam
KAGUYA!

Zo, dat moest er effe uit. OK, zo,
nu weer terugschakelen naar nuch-
ter (en saai) Nederlands. Of nee,
toch liever niet. Want echt, wat bin-
nenkort komt, is voor ons sterbedek-
kers echt historisch te noemen.
Reeds in 2000, toen de Japanse
Selene satelliet nog in aanbouw
was, nam ik kontakt op met het
Selene team en vroeg of de hoogte-
meter gegevens van Selene publiek
toegankelijk zouden worden ge-
maakt. De Japanse wetenschapper
die me terug emailde zei dat ze het
er net over gehad hadden in het
team. Ze wilden dit gaan doen,
maar pas 1 jaar nadat de Japanse
wetenschappers zelf de eerste
vruchten ervan geplukt hadden. Het
grote wachten hierop is nu bijna
voorbij. Op 1 november 2009 wor-
den de gegevens voor iedereen ter
wereld gratis ter beschikking ge-
steld. Die dag is voor ons ster-
bedekkers, en ik zeg het nogmaals,
historisch te noemen. De Kaguya
gegevens betekenen een echte
quantumsprong voor ons. Als je je-
zelf daarvan wilt overtuigen, dan
hoef je slechts naar de figuren 1 t/m
5 te kijken. Kijk er maar eens naar.
Waarnemingen (rondjes) passen na-
genoeg perfect op de Kaguya pro-
fielen. Je wordt er gewoon stil van.
En kijk dan even naar de ruis die

Watts heet. Wat een verschil! Grie-
zelig en waar. Het verschil valt ook
in getallen uit te drukken:

· Waar een Watts hoogte punt
een fout had van 0.3”, is de
fout bij Kaguya slechts 0.002”
(oftwel 4 meter hoogte op de
maan).

· Bij MoonLimb, dat gebaseerd
is op zo’n 100.000 veelal visu
ele waarnemingen, ligt de fout
bij eerder in de buurt van 0.1”.
Dat is een factor 50 onnauw
keuriger dan Kaguya.

Nog wat andere wetenswaardigheden:

· De fout in de horizontale posi
tie van het punt op de maan
bedraagt gemiddeld (1 sigma)
77 meter

· De afstand tussen de meet
punten, langs de baan die de
satelliet vloog, bedraagt onge
veer 1.5 km, hetgeen in de
zelfde orde van grootte ligt als
de afstand tussen twee Watts
punten die 0.2 graden in libratie
verschillen

· De afstand tussen de banen
bedraagt minder dan 15 km in
de buurt van de maan equator
(minder dan 10 km gemiddeld).
De dichtheid van meetpunten is
hiermee lager dan wat we zou
den willen, maar andere mis
sies (zie verderop) zullen dit
goedmaken

· In de poolgebieden
(selenografische breedte >
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89.5 graden) is er één meet
punt voor ieder stukje grond
van 200 bij 200 m.

1 november 2009 mag je dan ook
rustig zien als de dag dat een moge-
lijk fatale steek werd uitgedeeld aan
het nog resterende wetenschappe-
lijke nut van ons werk als ster-
bedekkers. En er volgen nog drie
diepe steken, ditmaal van Indiase,
Chinese en Amerikaanse makelij.
De maanrandgegevens van de
Kaguya, Chandrayaan 1 (India)
Chang’e-1 (China), en LRO (VS),
indien zij ooit zouden worden ge-

combineerd, zullen de beste data al-
ler tijden zijn. En ze zullen dat waar-
schijnlijk heel, heel, heel lang blijven.
Het is nog even wachten totdat dit
hemelse combo gecombineerd
wordt, maar de verbetering t.o.v. de
Kaguya data alleen is slechts als
een verdere stap in de nauwkeurig-
heid en met name dichtheid te zien.
Het is echter niet de quantumsprong
waar we nu met Kaguya mee te
maken gaan krijgen.

Wat betekent dit nu concreet voor
ons sterbedekkers? Ik volsta met de
volgende korte lijst van consequenties:

· De nauwkeurigheid van voor
spellingen wordt niet meer in
secondes, maar in tienden van
secondes (of beter) uitgedrukt.

· Op de verkeerde plek staan bij
een rakende bedekking hoeft
nooit meer voor te komen.

· De nauwkeurigheid van de
maanrandcorrectie (in
boogsecondes) wordt een stuk
uniformer over de hele maan.
Het Cassini gebied (dat deel
van de donkere maanrand dat
niet (goed) gefotografeerd kon
worden vanaf de aarde, en
waar dus de Watts gegevens
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erg onnauwkeurig zijn) is een
begrip dat slechts nog histori
sche waarde heeft.

· Posten bij rakende ster
bedekkingen kunnen zodanig
worden gekozen dat het aantal
verschijnselen dat er te zien is,
geoptimaliseerd wordt. Ra
kende bedekkingen worden dus
fun bedekkingen!

· Het visueel waarnemen van
sterbedekkingen zal geen bij
drage aan de wetenschap meer
leveren. De onnauwkeurigheid
van zulke waarnemingen is
veelal groter als dat van de
voorspellingen. Sterbedekkers
zullen op een gegeven moment
ophouden dergelijke waarne
mingen te maken en in te stu
ren.

· Al jaren lang neemt wereldwijd
de interesse in het op profes
sionele wijze waarnemen van
sterbedekkingen af. Dit proces
zal alleen maar doorgaan.

· Oude waarnemingen kunnen
opnieuw gereduceerd worden
en de O – C (observed minus
calculated) waardes krijgen nu
echt een betekenis. De O – C

waardes die het ILOC ons toe
stuurde gaven namelijk het ver
schil tussen de waarneming en
de gladde maanrand weer. Dit
verschil zegt dus eigenlijk niks.
Reducties met Kaguya data
geven het verschil tussen de
waargenomen en de “echte”
maanrand. Deze reducties zeg
gen dus alles.

· LOW wordt aangepast om met
Kaguya data te kunnen wer
ken.

En bij dit laatste punt wil ik even
stilstaan. Hoewel ik een punt achter
LOW wil zetten, wil ik dat echter
niet doen zonder dat de Kaguya
data erin zitten. Ik zit er niet voor
niks al 9 jaar op te wachten! Ik
overweeg nu om alleen nog deze
data in LOW te gebruiken en geen
andere meer. Mitsuru Soma van de
National Astronomy Observatory of
Japan heeft reeds de beschikking
over de Kaguya data. Hij was de-
gene die de bijgaande figuren publi-
ceerde. (Ga naar http://
optik2.mtk.nao.ac.jp/~somamt/
grazes-kaguya.html om meer plaat-
jes te zien.) Ik heb hem reeds ge-

vraagd of hij me het gegeven for-
maat van de nieuwe Kaguya maan-
rand database ter beschikking kan
stellen, en dat heeft hij toegezegd.
Dan kan ik alvast LOW gaan aan-
passen zodat ergens tegen het einde
van dit jaar eenieder LOW 4.2 kan
downloaden en gebruiken. Ik geef
je alvast een indruk van wat
Kaguya betekent voor LOW en
daarmee jou:

· Nauwkeurigere voorspellingen
· Perfecte maanrandprofielen ter

voorbereiding van rakende
sterbedekking acties

· De best mogelijke reducties (O
– C’s)

· En ... prachtige, foto
realistische plaatjes van de
maan, met alle bergen, en da
len, en schaduwpartijen en ver
lichte pieken erop!

Kortom met LOW 4.2 zal LOW let-
terlijk en figuurlijk af zijn. En daar-
mee komt er een waardige afslui-
ting aan het zeer grote project dat
LOW voor mij geworden is.
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Agenda

7 november 2009 – amateur bijeenkomst te Goirle
24 april 2010 ? – amateur bijeenkomst te Roden
8 mei 2010 – jaarvergadering KNVWS
15 mei 2010 ? – Sterbedekkersdag te Bussloo
20-24 augustus 2010 – ESOP XXIX te York, UK

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2009

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats
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)
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Sterbedekkingen door de

Maan in 2008 en 1e helft van 2009
Door Monique de Kock

Zoals iedereen ongetwijfeld gelezen heeft in de vorige Occultus heb ik het stokje van Hans Govaarts overgenomen
voor wat betreft het verzamelen van de waarnemingen van sterbedekkingen door de Maan. Zodoende is er boven
dit artikel een andere naam verschenen.

Om de publicaties compleet te ma-
ken verschijnen in dit nummer zo-
wel de resultaten van 2008 als die
van de 1e helft van 2009.

In 2008 zijn in totaal 569 waarne-
mingen aan sterbedekkingen door
de Maan verricht. Dit is historisch
gezien (sinds 1946, 611 waarnemin-
gen in het jaar 2000) het op-één-na
hoogste jaartotaal. 49,74% van dit
totaal komt voor rekening van één
waarnemer, namelijk Harrie Rutten.
Hij heeft voor deze prestatie de Dr.
Niels Wieth-Knudsen prijs gekregen
tijdens de laatste ESOP. Een ver-
slag hierover vindt u elders in deze
Occultus.
Voor wat het cumulatieve aantal
waarnemingen betreft zijn we in
2008 door de 12000-grens gebro-
ken. Sinds het begin van de telling
zijn t/m 31 december 2008 in totaal
12216 resultaten gerapporteerd.
Hieronder vindt u de grafieken.

2009 belooft ook een goed jaar te
worden. Vergeleken met 2008 zijn
er het eerste halfjaar slechts 9
waarnemingen minder verricht. Van
dat totaal in 2009 (457) zijn 15
events gezien door Eric Limburg tij-
dens de rakende Antaresbedekking
van 15 februari.

En dan nu de kale cijfers:
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2008
Waarnemer Intredes 1e Uittredes 1e Rakende 1e Intredes 2e Uittredes 2e Rakende 2e Totaal
Ballegoij, Erwin van 7 7
Boschloo, Roelof 26 26
Govaarts, Hans 25 25
Groot, Henk de 21 21
Kock, Monique de 55 6 28 89
Meer, Hans van der 1 1
Rutten, Harrie 265 4 1 13 283
Scholten, Alex 17 3 11 31
Tenbergen, Tom 3 3
Winkel, Jan Maarten 57 3 6 13 79
Zanstra, Wim 4 4
Totaal 460 7 1 28 73 0 569
Totaal 1e helft 468
Totaal 2e helft 101
Totale bedekkingen 568
Rakenden 1

2009
Waarnemer Intredes 1e Uittredes 1e Rakende 1e Intredes 2e Uittredes 2e Rakende 2e Totaal
Ballegoij, Erwin van 1 1
Boschloo, Roelof 12 12
Edens, Esdert 17 17
Kock, Monique de 34 1 35
Limburg, Eric 11 15 26
Rutten, Harrie 315 315
Scholten, Alex 6 6
Tenbergen, Tom 1 1
Winkel, Jan Maarten 41 41
Zanstra, Wim 3 3
Totaal 441 1 15 0 0 0 457
Totaal 1e helft 457
Totaal 2e helft 0
Totale bedekkingen 442
Rakenden 15

Sinds ILOC “opgeheven” is worden
de waarnemingen centraal verza-
meld door Jan Manek bij IOTA/ES.
De waarnemingen van de 2e helft
2006 tot heden moeten nog worden
doorgestuurd naar het verzamel-
punt. Nog niet alle gegevens zijn
compleet maar hier wordt aan ge-
werkt.
To be continued…
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Sterbedekkingen door

Planetoïden
1 oktober 2009 - 1 januari 2010

Door Jan Maarten Winkel

Onderstaande tabel geeft aan welke
sterbedekkingen door planetoïden in
de genoemde periode zichtbaar zijn.
Alleen de kaartjes met een grote
kans voor NEDERLAND 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.

Gerarda

Op 17 september heeft Henk de
Groot naar (1337) Gerarda gekeken,
maar had geen bedekking.

Thia

Op 27 september heeft Henk de
Groot naar (405) Thia gekeken, en
had een bedekking van 5,03 secon-
den. Er was sprake van een
zuidshift van waarschijnlijk 300 km.

Het afgelopen kwartaal

Op 18 juni werd door 5 waarnemers
in Italië en een waarnemer in Wit
Rusland een bedekking door (619)
Triberga waargenomen met een
duur tussen 3,2 en 3,7 seconden.
Op 9 juli werd door de automatische
telescoop TAROT (Frankrijk) een
bedekking door (694) Ekard waar-
genomen met een duur van 9,99 se-
conden.
Op 15 juli werd door Cazaux e.a.
(Frankrijk) een bedekking door
(1541) Estonia waargenomen met

een duur van 1,63 seconden.
Op 29 juli werd door Gährken
(Duitsland) een bedekking door
(790) Pretoria waargenomen met
een duur van 21 seconden.
Op 30 juli werd door Audejean
(Frankrijk) een bedekking door (89)
Julia waargenomen met een duur
van 10,70 seconden.
Op 15 augustus werd door 4 waar-
nemers in Frankrijk een bedekking
door (480) Hansa waargenomen
met een duur tussen 3,06 en 4,00
seconden.
Op 18 augustus werd door de auto-
matische telescoop TAROT (Frank-
rijk) een bedekking door (788)
Hohensteina waargenomen met een
duur van 7,54 seconden.
Op 24 augustus werd door 4 waar-
nemers in Slowakije en 2 waarne-
mers in Polen een bedekking door
(71) Niobe waargenomen met een
duur tussen 0,48 en 2,06 seconden.
Op 5 september werd door
Vynogradov (Ukraïne) een bedek-
king door (626) Notburga waarge-
nomen met een duur van 2,09 se-
conden.
Op 8 september werd door Ewen-
Smith (Portugal) en Pallares
(Spanje) een bedekking door (96)
Aegle waargenomen met een duur
van resp. ongeveer 10 en 5,4 secon-
den.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn er
12 bedekkingen geselecteerd. De
grootste kans op een bedekking in

NEDERLAND geven de
planetoïden Paulina, Barbara, Con-
cordia en Luisa. Bij deze laatste
wordt een ster van magnitude 6 be-
dekt! Maar houdt ook de last minute
astrometry op PLANOCCULT in
de gaten voor de andere ster-
bedekkingen. 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.



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

29

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 OKTOBER 2009 - 1 JANUARI 2010

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

vr/za 14-11 02.18 59 202 263 Dresda 28 km 14.6 Scandinavië
vr/za 14-11 02.28 56 222 278 Paulina 38 km 13.9 ZUID-NEDERLAND

wo/do 19-11 03.49 52 244 615 Roswitha 50 km 14.8 Frankrijk
vr/za 21-11 03.18 41 193 234 Barbara 45 km 13.1 NEDERLAND
ma/di 24-11 01.58 54 191 58 Concordia 98 km 13.1 NEDERLAND

za 28-11 23.43 70 149 152 Atala 71 km 12.6 Scandinavië
za/zo 29-11 01.41 37 109 505 Cava 63 km 13.1 Denemarken
ma/di 08-12 02.14 53 233 1149 Volga 57 km 14.4 Frankrijk

za 12-12 21.47 36 100 1010 Marlene 45 km 14.9 Frankrijk
ma/di 15-12 01.05 60 216 128 Nemesis 194 km 10.8 Denemarken
di/wo 23-12 01.34 61 223 245 Vera 85 km 11.6 Denemarken
ma/di 29-12 04.00 38 292 599 Luisa 70 km 13.0 NEDERLAND

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

vr/za 14-11 TYC 1309-02250-1 10.7 05h28m.5 22o07' 4.0 3s
vr/za 14-11 HIP 22446 8.6 04h49m.8 23o24' 5.2 3s

wo/do 19-11 UCAC2 41157396 10.9 05h34m.3 26o51' 3.9 5s
vr/za 21-11 HIP 34106 7.5 07h04m.3 04o01' 5.6 8s
ma/di 24-11 TYC 1313-01182-1 9.8 06h07m.3 16o01' 3.3 11s

za 28-11 TYC 2411-02342-1 9.4 05h27m.1 34o20' 3.3 6s
za/zo 29-11 TYC 1422-00911-1 10.3 10h08m.9 17o56' 2.9 5s
ma/di 08-12 TYC 1861-01414-1 8.9 05h39m.2 23o17' 5.5 5s

za 12-12 TYC 1373-02303-1 10.5 07h37m.7 21o52' 4.4 5s
ma/di 15-12 TYC 1866-01416-1 10.7 05h49m.2 25o04' 0.8 17s
di/wo 23-12 TYC 1888-01136-1 9.1 06h35m.7 27o41' 2.6 7s
ma/di 29-12 HIP 26592 6.6 05h39m.1 41o21' 6.3 5s

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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