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Redaktioneel

Begin augustus heeft Boelie
Boelens een sterbedekking door
Jupiter waargenomen. Het was
geen makkelijke bedekking.
Desondanks is het ‘m weer
gelukt!

In november waren er twee
rakende sterbedekkingen. Met de
profielen volgens Kaguya in de
hand is het interessant om met
echte waarnemingen te kunnen
vergelijken. En wat is het verschil
met de profielen volgens Watts en
Moonlimb?

Voor het jaar 2010 zijn er vele
sterbedekkingen door
planetoïden gepland. Even ter
herinnering: stuurt u uw
waarnemingen van de ‘normale’
sterbedekkingen over 2009 op
naar Monique de Kock?

Er staat weer een vers jaar voor
de deur. In dit nummer vindt u
weer de vertrouwde acceptgiro.
Op de ALV te Bussloo, welke
tijdens de Sterbedekkersdag
gehouden werd, is de contributie
voor 2010 gesteld op 20 Euro.

Namens de redactie wens ik u
allen prettige feestdagen en een
goed begin van het jaar 2010
toe, met veel helder weer.

Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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Jupiter bedekt 45 Cap (m. 5.0)
Door Boel ie  Boelens

Jawel; we hebben weer een ster-
bedekking door een planeet gezien,
zij het met moeite. Mijn 4de ster-
bedekking door een ander hemelli-
chaam dan de maan: Mars (15-03-
85); Venus
(11-05-88); Titan ( 2/3-07-89) en nu
Jupiter dus. Een lastige waarne-
ming, maar eerst van voren af aan.
Overdag waren er veel wolken-
velden, en dat leek maar niet op te
lossen. Maar volgens de buienradar
en alle andere weerberichten zeg-
gen dat het helder wordt vannacht.
Dus ik hou daarom alle moed erin
en probeer een aktie op touw te zet-
ten. Ondertussen ook veel contact
met andere amateurs (Georg
Comello, Albert van Duin, Emiel
Kempen, Roelof Mink en Jan
Koet).
Tegen de avond keek ik toch be-
zorgd naar buiten: die hardnekkige
bewolking wil maar niet verdwijnen.
Overal in het land was het helder,
behalve bij ons niet. (Dat kan na-
tuurlijk niet, desnoods rijden we
naar de opklaringen), maar gelukkig
bleek dat niet nodig te wezen...
Ik was in de mood: het gaat lukken,
dat kan gewoon niet anders! Roelof
zou om 00h bij me zijn, maar hij
kwam al om 23h15, omdat hij alles
nog moet klaar zetten. Emiel kwam
ook, en hij arriveerde om 00h10m;
met hem naar de waarneemplek,
waar Roelof al stond. Het was on-
geveer anderhalve kilometer van
mijn huis. Daar had je een mooi en
vrij uitzicht op de zuidelijke en oos-
telijke horizon. Roelof had de 30cm

Meade meegenomen met alles d’r
op en d’r an.
Hij wil het met zijn Watec gaan
vastleggen. Emiel heeft verder niets
meegenomen, maar gewoon om te
kijken. Ikzelf ging visueel waarne-
men; ik had nu geen video bij me.
Roelof en ook Jan Koet gaan het fil-
men. Inus, een andere vriend van
me, kwam ook nog langs... Roelof
had nog snel even een dauwkap ge-
fabriceerd, en dat was maar goed
ook, want het werd toch vochtig...
Hij had het sterretje ook al gauw in
beeld.
45Cap zal om 00h56m bedekt wor-
den. Ik was ondertussen de 20cm
Newton aan het opzetten. Emiel
maakte wat sfeerplaatjes. Later zag
ik ook het sterretje, en die stond op
zo’n 3” van de planeet af, en naar-
mate hij dichterbij kwam, werd hij
moeilijker waarneembaar... Mh,...
dit kon wel eens een lastige waar-
neming worden. Ook omdat de
seeing niet geweldig was... Sterker
nog; het was werkelijk pruldelux!!!
In het begin zag je niet eens ban-
den...
Het kon gewoon niet slechter...
Maar gelukkig verbeterde de seeing
toch iets...
Langzamerhand kwam het tijdstip
van 0h56m nader...
Roelof en ik stonden klaar. De ster
werd steeds moeilijker te zien. Op
een gegeven moment plakte hij aan
de Jupiterrand vast, en een paar se-
conden later zag ik hem niet meer...
Hij doofde gewoon uit, maar door
de grote helderheid van Jupiter zag

je dat amper. Zo was die ster-
bedekking door Venus veel makke-
lijker, omdat Venus toen 44” was,
en duidelijk een donkere kant had.
Maar toch, we hebben hem gezien.
Ook Roelof heeft hem op zijn laptop
staan. Nu moesten we nog een
kleine 2 uur wachten voor de uit-
trede... We bekeken nu het planeet-
oppervlak, want je kon nog wat zien
van de gevolgen van die inslag op
Jupiter een poos terug, maar die
was erg moeilijk waarneembaar.
Alleen bij de bewerkte beelden van
Roelof zag je die duidelijk. Om 1h47
was er ook nog een verduistering
van Europa. Dus 3 verschijnselen in
één nacht; dat is toch ook wel zeer
bijzonder. Die verduistering hebben
we ook gezien. Om 2h20m ging
Emiel er weer van tussen, en ook
Inus werd moe. Ik werd ook steeds
minder fit, maar ik wil kost wat kost
de uittrede zien. De oculairen moes-
ten continue in de warme handen
gehouden worden i.v.m. het beslaan
van de optiek (want de luchtvoch-
tigheid was zeer hoog). En de
seeing werkte ook niet echt mee.
Die was zeer grillig, dan weer
allerbelabberst, dan weer redelijk.
De rode vlek was ook te zien (af en
toe). Ik leende van Roelof de
panoptic 6mm; een prachtig oculair:
een zeer fraai beeld. Op een gege-
ven moment, ik geloof zo’n 20 minu-
ten voor de uittrede, volgde mijn te-
lescoop niet meer... (mh; zal mijn
accu wel leeg zijn); da’s dus balen,
maar het was niet anders. Ineens,
...zag ik het sterretje ineens tevoor-
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schijn komen. Dat was heel apart....
Hij was eerst heel helder, en daarna
zwakte die weer af... Heh?? Nou
al? Het was nog geen 2h53m!!!!!
Hij is een paar minuten te vroeg. Ik
heb geen goeie tijd kunnen noteren,
maar volgens ons zagen wij hem om
2h51m!!!! Roelof zag hem ook heel
duidelijk door de 30cm. Ik bleef nog
10 minuten kijken na de uittrede, en
daarna ruimden we op.

We hebben het toch gezien. Later
contact gehad met o.a. Jan Koet;
die heeft formidabele plaatjes ge-
schoten, die ik bij deze erbij doe. Je
ziet heel duidelijk het sterretje erbij
staan, zowel bij de in- als uittrede.
Ja, die heeft weer goed zijn best ge-
daan.
Ook Roelof heeft de beelden be-
werkt en kun je het sterretje zien
(ook de gevolgen van de inslag).

Ik ben dus zeer tevreden. Eindelijk
wat gelukt in 2009 (ook het enigste
dit jaar), en wat voor iets... Kunnen
we weer wat op onze “rare event
list” bij tekenen, want ik ben, naast
eclipschaser, en stormchaser, ook
een rare event chaser (ze noemen
me nu tegenwoordig rare vent
chaser...-)))

Foto 1. Jupiter met rechts de ster en 2 manen

Foto 2. Jupiter met links
de ster en rechts 1 maan
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234 Barbara - a cracked windscreen -
and the GRAZE of HIP 116422

Door Eberhard Bredner

Life writes the best crime
novels !

Last Friday/Saturday I was “on
tour” for 234 Barbara, a journey of
about 940 km.
My observation place was a parking
lot near the German “Autobahn A7”
motorway A7. There I measured
the height with my Garmin to 38 m.
Back home <BARBARA had been
positive observed> Google Earth
showed for that place 28 m.
So I wrote a letter to the
administration responsible for the
“Autobahn”, — I just got a message
from them:
My place was... 39.369 m ... above
sea level (in Europe NN), plus 1.5
m for the mount that gives 40.9 m -
Garmin showed 38 m, not so bad.
Google Earth can’t show the right
height for a ramp or a bridge...

Returning home
From that place another car passing
me with high speed (in Germany the
speed on motorways is normally not
limited - one can go with 250 km/h
or 150 miles/h - if you are in a hurry
- even more if you want and your
car is abel).
This car raised a little stone and
smashed my windscreen like a small
spider web. No problem the
windscreen was not broken.

At home
I had to work so that it was
impossible to repair the
windscreen directly. Only

yesterday my car was at the repair-
shop to change the screen.

Yesterday
The weather was horrible, heavy
storm and rain. So I was a bit
disappointed because yesterday was
the day with a GRAZE only 4.9 km
from my home (exact 4.875 km),
the star had 6.5 mag, the 68%
illuminated Moon was high in the
sky.
But it rained and my car was at the
repair-shop.

I got my car back at 16:30, the
GRAZE should be at 17:51 - too
late for an expedition
——
—————> BUT
——
the sky got more and more clear.

So I decided to observe from my
home (N 51 42 45.3 and E 7 54
52.8) to see the star for a short
occultation.
...All systems where very well
adjusted and I waited for the
disappearance.

AND THEN I HAD AN
OVERWHELMING
EXPERIENCE: I GOT 6
CONTACTS !!!!!!

The occultation lasted about 2
minutes and 43 seconds <163 sec>,
during this occultation I saw the star
twice in a valley. First for about 2
seconds after more then 80 seconds

- and a second time after another ~
60 seconds... and then for 12
seconds.

I will work on a exact reduction
tomorrow...

The valley was at Watts angle
~167, maybe that is the so called
Kiselevka-valley that was not in the
original Watts charts but induced a
huge Baily Bead at the last IOTA/
ES sun eclipse expedition to Siberia
??

.. but never, never, never I had
thought that it would be possible to
find a valley so deep as it was
yesterday evening with HIP 116422,
nearly 5 km from the GRAZE-
LINE.
... and I never would have observed
this GRAZE from my home if my
wind-screen had not been smashed
during the expedition to 234
BARBARA.

So for me 234 Barbara is strongly
connected to a very deep valley on
the Moon by a smashed
windscreen, detected by HIP
116422.
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Answer by Dave Herald, Canberra,
Australia:
I did a ‘post-diction’ of this event
for your location. In GoogleEarth I
measured your distance from the
graze path as 3.89km. I’m going to
go way out on a limb here, and
post-dict your event times (based on
the Kaguya profile) as being within
a few seconds of:

D 50m 21s
R 51m 34s ( or 51m 39s)
D 51m 57s ( or 51m 48s)
R 52m 45s
D 53m 00s
R 53m 02s

I have attached a small profile
prediction which has your location
marked as a horizontal line -

although it will not get posted on in
some email lists. Main thing to note
- there would have been an excel-
lent set of multiple events between
5.5 and 6.5km in. Indeed multiple
events at 12 km in would have
occurred on this profile.

Agenda

24 april 2010 ? – amateur bijeenkomst te Emmen?
8 mei 2010 – jaarvergadering KNVWS
15 mei 2010 – Sterbedekkersdag te Bussloo
20-24 augustus 2010 – ESOP XXIX te York, UK
13 november 2010 – amateur bijeenkomst te Goirle
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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 : 37 Period : 01/01/2010 - 01/04/2010
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 4.1Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts

Date Day Time A P XZ Mag Al Az Sn CA Dia
dmy hms s o o o o cm

01-01-2010 Fri 21:40:34 1 R 11900 5.4 41 113 -53 +58°N 7
04-01-2010 Mon 00:35:25 1 R 15020 6.1 39 137 -59 +75°S 8
04-01-2010 Mon 01:48:49 1 R 15068 4.7 44 160 -52 +82°S 4
06-01-2010 Wed 05:29:15 1 R 17739 5.6 31 198 -20 +86°S 6
25-01-2010 Mon 17:11:50 1 D 5292 5.5 52 125 -9 +70°S 6
27-01-2010 Wed 03:31:26 1 D 6995 5.8 13 295 -36 +44°N 10
27-01-2010 Wed 16:20:13 2 D M35 5.1 28 85 -1 +36°S 8
27-01-2010 Wed 17:15:52 1 D 8523 5.8 36 96 -9 +62°S 8
28-01-2010 Thu 18:49:18 1 D 10907 3.5 39 104 -23 +80°N 4
28-01-2010 Thu 22:32:07 1 D 11118 5.3 59 178 -52 +81°S 7
31-01-2010 Sun 00:26:58 1 R 14433 5.0 49 178 -55 +70°N 7
31-01-2010 Sun 05:27:13 1 R 14636 3.5 19 262 -18 +85°N 4
02-02-2010 Tue 05:15:31 1 R 17280 4.8 24 229 -19 +69°S 5
17-02-2010 Wed 19:33:29 1 D 482 6.8 13 267 -25 +49°S 7
20-02-2010 Sat 23:02:22 1 D 54005 5.6 13 288 -47 +48°N 5
20-02-2010 Sat 23:02:24 1 D 3943 4.7 13 288 -47 +48°N 4
21-02-2010 Sun 19:01:35 1 D 4897 7.0 56 224 -19 +60°N 9
21-02-2010 Sun 19:16:28 2 D 4901 7.0 54 229 -21 +36°N 9
21-02-2010 Sun 19:30:24 P M45 1.2 53 234 -23 4
21-02-2010 Sun 19:33:42 2 D 4938 5.4 52 234 -24 +41°S 4
21-02-2010 Sun 20:10:29 3 D 4951 6.5 48 245 -29 +32°N 7
21-02-2010 Sun 20:13:32 1 D 4974 6.2 47 245 -29 +80°N 6
21-02-2010 Sun 20:34:54 2 D 4984 6.8 44 251 -32 +45°N 8
23-02-2010 Tue 00:19:36 1 D 6363 5.8 21 285 -48 +64°N 7
25-02-2010 Thu 19:45:14 2 D 11900 5.4 53 144 -24 +45°N 7
26-02-2010 Fri 00:24:34 1 D 12172 6.2 41 244 -46 +80°N 9
27-02-2010 Sat 23:12:60 1 D 15068 4.7 46 181 -45 +65°S 6
02-03-2010 Tue 00:31:20 2 R 17739 5.6 32 174 -44 +22°S 9
08-03-2010 Mon 05:04:14 2 R 23623 6.0 10 165 -11 +65°N 7
19-03-2010 Fri 18:50:16 1 D 3537 7.2 31 263 -10 +73°S 8
19-03-2010 Fri 20:42:50 1 D 3617 5.7 14 284 -26 +81°N 4
20-03-2010 Sat 21:33:08 1 D 4683 6.7 17 286 -31 +36°S 7
22-03-2010 Mon 18:25:07 3 D 6994 6.7 59 216 -5 +30°N 8
22-03-2010 Mon 18:25:34 3 D 6995 5.8 59 216 -5 +29°N 6
22-03-2010 Mon 20:24:15 1 D 7105 7.0 45 252 -22 +46°S 9
27-03-2010 Sat 02:01:17 1 D 14636 3.5 17 264 -28 +57°N 4
29-03-2010 Mon 02:21:57 1 D 17280 4.8 18 239 -25 +37°S 7
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Op 26 en 28 november vonden er
twee rakende sterbedekkingen
plaats. Op 26 november betrof het
de ster X31725 van magnitude 6,5.
Deze expeditie werd door Eberhard
Bredner georganiseerd vanuit zijn
woonplaats Dolberg (D). Op 28 no-
vember ging het om de ster X1654
van magnitude 7,1. Deze expeditie
werd door mijzelf georganiseerd in
de buurt van Zevenaar. Beide ster-
ren zouden de sterk geprofileerde
zuidkant van de Maan raken.

In het vorige nummer van Occultus
kunnen we lezen dat het profiel van
de Maan sterk beter bekend is ge-
worden dankzij de japanse satelliet
Kaguya. Het leek me leuk om eens
in de praktijk te kijken hoe nauw-
keurig de data van Kaguya zijn,
middels een rakende sterbedekking.
Bij de voorbereiding voor de expedi-
tie maak ik gebruik van LOW. Deze
geeft het profiel weer volgens
Watts, Moonlimb en ACLPPP. Na-
dat de uitnodiging verzonden was
via Graze, kreeg ik vanuit Australië
antwoord van Dave Herald. Niet
dat hij met mijn expeditie mee
kwam doen, maar met een ver-
wacht profiel volgens Kaguya. Aan-
gezien er bij deze rakende sprake is
van de zogenaamde Cassini regio
(het gebied wat vanaf de Aarde niet
goed in kaart gebracht kan worden,
omdat dat gebied altijd donker is als
deze naar ons toe gericht staat), kon
ik de posten veel beter uitzetten aan
de hand van het profiel welke ik van
Dave gekregen had. Interessant is

dan om achteraf te kunnen zien
(met de resultaten van de expeditie)
welk profiel het beste past bij de
praktijk.

Interessant was ook de mail uitwis-
seling tussen Eberhard Bredner en
Dave Herald. Ook voor de rakende
van Eberhard had Dave een ver-
wacht profiel gemaild. Met de
coördinaten van Eberhard heb ik
zijn rakende in LOW berekend en in
figuur 1 staat het verwachte profiel
volgens Watts, Moonlimb en
ACLPPP. Vanaf WA (Watts
Angle) 166 en hoger betreft het de
Cassini regio, dus slecht bekend. De
Moonlimb profiel geeft het ver-
wachte profiel weer bepaald aan de
hand van echte waarnemingen aan
sterbedekkingen. We zien dat het
profiel gelijk is aan het Watts pro-
fiel, maar wel iets verschoven
(shift). Van het ACLPPP profiel
zijn slechts enkele stukjes bekend,
zodat we daar niet veel aan hebben
voor een expeditie.
Het Watts en het Moonlimb profiel
laten een berg zien op WA 167
(rond –30 seconden), en twee dalen
rond WA 168 (rond +30 seconden).
Figuur 2 geeft het profiel zoals door
Kaguya bepaald is. We zien nu ook
een grote berg op –30 seconden,
maar een grote vallei rond +30 se-
conden. Eberhard heeft deze ster-
bedekking vanaf zijn huis waargeno-
men en vond deze vallei terug in zijn
resultaten.

Het profiel uit LOW voor “mijn” ra-

kende staat weergegeven in figuur
3. Het betreft hier in zijn geheel de
Cassini regio. We zien duidelijk een
ander profiel volgens Watts en vol-
gens Moonlimb. Het ACLPPP pro-
fiel ziet er weer heel anders uit en is
ook nu weer niet compleet, zodat
we daar maar niet verder naar kij-
ken.
Als we het profiel uit LOW vergelij-
ken met het profiel volgens Kaguya
(figuur 4), en ervan uit gaan dat
Kaguya gelijk heeft, dan zien we
dat de linkerhelft uit figuur 3 het
Watts profiel beter lijkt dan het
Moonlimb profiel (maar dan nog wel
zo’n 3 km shift), en dat de rechter-
helft het Moonlimb profiel beter lijkt
dan het Watts profiel.

En hoe ging het in de praktijk? Het
relaas van de rakende van 26 no-
vember kunnen we lezen in het ver-
haal van Eberhard Bredner elders in
dit nummer. De rakende van 28 no-
vember kan ik kort over zijn: het re-
gende...

Watts versus Kaguya
Door Jan Maarten Winkel
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Sterbedekkingen door

Planetoïden
1 januari 2010 - 1 april 2010

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 2010 maar liefst
179 bedekkingen. Deze zullen niet
allemaal in “Occultus” worden op-
genomen.
De volgende criteria zijn gehanteerd:
* 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.

Fortuna

Op 9 oktober heeft Henk de Groot
naar (19) Fortuna gekeken, maar
had geen bedekking.

Lederle

Op 23 oktober heeft Henk de Groot
naar (2444) Lederle gekeken, maar
had geen bedekking.

Lorre

Op 31 oktober heeft Henk de Groot
naar (5438) Lorre gekeken, maar
had geen bedekking. Ook Janik en
Priban (Tsjechië) hadden geen be-
dekking.

Ulula

Op 2 november heeft Henk de
Groot naar (714) Ulula gekeken,
maar had geen bedekking.

Baptistina

Op 5 november heeft Henk de
Groot naar (298) Baptistina geke-
ken, maar had geen bedekking. Ook
Rovira en Schnabel (Spanje) hadden
geen bedekking.

Periphas

Op 17 november heeft Henk de
Groot naar (15663) Periphas geke-
ken, maar had geen bedekking.

1999 XW85

Op 20 november heeft Henk de
Groot naar (14227) 1999 XW85 ge-
keken, maar had geen bedekking.

Barbara

Op 21 november heeft Eberhard
Bredner vanuit Duitsland naar (234)
Barbara gekeken, en had een be-
dekking met een duur van 6,2 se-
conden. Ook Denzau (Duitsland)

had een bedekking met een duur
van 7,96 seconden.

Susa

Op 14 december hebben Eberhard
Bredner en Henk de Groot naar
(4224) Susa gekeken, maar hadden
geen bedekking. Eberhard stond op
de voorspelde centrale lijn. Ook an-
dere waarnemers in Duitsland, Ne-
derland en België hadden geen be-
dekking.

Pamina

Op 19 december heeft Henk de
Groot naar (539) Pamina gekeken,
en had een bedekking met een duur
van slechts 0,64 seconden. De
maximaal voorspelde duur was 4,8
seconden, dus moet Henk aan de
rand van de schaduw gestaan heb-
ben. De ster betrof een dubbelster,
waarvan één component bedekt
werd voor Nederland, de andere
component werd bedekt voor
Spanje. De helderheidsafname be-
droeg slechts 0,45 magnitude, terwijl
de voorspelde afname 1,7
magnitude zou zijn.

Het afgelopen kwartaal

Op 9 september werd door Rovira
en Perello (Spanje) een bedekking
door (1157) Arabia waargenomen
met een duur van resp. 0,98 en 1,51
seconden.
Op 21 september werd door Leroy
(Frankrijk), Van Den Abbeel, en
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Pauwels samen met Vingerhoets
(België) een bedekking door (468)
Lina waargenomen met een duur
van resp. 0,84 seconden, 3,10 se-
conden en 1,8 seconden. Zie figuur
1 voor de koorden.
Op 24 september werd door
Lecacheux (Frankrijk), Canales
(Spanje) en Bulder (Nederland) een
bedekking door (81) Terpsichore
waargenomen met een duur van
resp. 15,24 seconden, 16,72 secon-
den en 12 seconden (met grote on-
zekerheid). Zie figuur 2 voor de
koorden.
Op 25 september werd door
Pallares (Spanje) een bedekking
door (63195) 2000 YN120 waarge-
nomen met een duur van 0,8 secon-
den.
Op 5 oktober werd door meerdere
waarnemers vanuit 4 verschillende
waarneemplaatsen in Spanje een
bedekking door (234) Barbara
waargenomen met een duur tussen
1,46 en 2,86 seconden.

Op 13 oktober werd door Canales
(Spanje) een bedekking door (636)
Erika waargenomen met een duur
van 8,16 seconden.
Op 1 november werd door Mauro
(Italië) een bedekking door (47)
Aglaja waargenomen met een duur
van 7,2 seconden.
Op 6 november werd door Frappa
en Farissier e.a. (Frankrijk) een be-
dekking door (578) Happelia waar-
genomen met een duur van resp.
3,06 en 0,68 seconden. De laatste is
een rakende sterbedekking; Farago
(Duitsland) had een nipte mis (zie
figuur 3).
Op 14 november werd door
Kreutzer (Oostenrijk) een bedek-
king door (278) Paulina waargeno-
men met een duur van 2,78 secon-
den.
Ook op 14 november werd door
Lecacheux (Frankrijk) een bedek-
king door (374) Burgundia waarge-
nomen met een duur van 5,19 se-
conden.

Op 20 november werd door Konrad,
Wortmann en Andersson (Duits-
land) een bedekking door (205)
Martha waargenomen met een duur
van resp. 5,0 sec, 4,50 en 4,15 se-
conden.
Op 24 november werd door
Kapetanakis en Tsamis (Grieken-
land) een bedekking door (38) Leda
waargenomen.
Ook op 24 november werd door
Hills (UK) een bedekking door (58)
Concordia waargenomen met een
duur van 11,0 seconden.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn er 9
bedekkingen geselecteerd. Hierbij
zit de TNO 1998US43 welke een
ster in de Hyaden bedekt, Philomela
met een zeer lange maximale
bedekkingsduur, en Nyanza welke
een ster van magnitude 5 bedekt!
Tevens vinden de meeste bedekkin-
gen plaats op schappelijke tijdstip-
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pen in het weekend. Maar houdt
ook de last minute astrometry op
PLANOCCULT in de gaten voor
de andere sterbedekkingen. Kijk in
alle gevallen van 10 minuten voor
tot 10 minuten na het opgegeven
tijdstip.

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 JANUARI 2010 - 1 APRIL 2010

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

zo 03-01 20.46 16 222 387 Aquitania 106 km 12.8 Frankrijk
di 12-01 17.29 28 163 181 Eucharis 107 km 12.8 Duitsland
zo 17-01 22.43 44 235 91205 1998US43 87 km 23.7 Spitsbergen
zo 31-01 18.02 32 225 106 Dione 147 km 12.9 Denemarken
za 20-02 21.53 65 209 196 Philomela 146 km 11.7 Denemarken
zo 28-02 18.33 45 117 625 Xenia 31 km 15.1 België
di 02-03 22.07 50 119 674 Rachele 101 km 11.1 Frankrijk

wo/do 18-03 01.02 23 174 829 Academia 44 km 15.0 Spanje
za/zo 21-03 00.03 45 173 1356 Nyanza 67 km 14.6 Lapland

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

zo 03-01 TYC 5276-00904-1 10.7 01h17m.3 -12o45' 2.2 6s
di 12-01 TYC 5282-01378-1 10.1 02h22m.7 -08o39' 2.9 7s
zo 17-01 TYC 1268-00974-1 10.8 04h23m.6 17o03' 12.8 6s
zo 31-01 HIP 3416 9.1 00h43m.5 02o18' 3.8 4s
za 20-02 HIP 36221 9.1 07h27m.5 29o19' 2.7 23s
zo 28-02 TYC 1390-01800-1 10.0 08h20m.1 21o12' 5.1 3s
di 02-03 TYC 1985-01163-1 9.8 11h44m.5 24o23' 1.6 9s

wo/do 18-03 TYC 6121-00051-1 10.6 13h33m.0 -15o09' 4.5 4s
za/zo 21-03 HIP 61968 5.6 12h42m.0 06o48' 9.0 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

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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