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Redaktioneel
Zoals jullie wellicht in Zenit heb
ben gelezen, heeft Harrie een
zwaar verkeersongeluk meege
maakt. Op de fiets rijdend werd hij
aangereden door een automobi
list. Harrie kwam ongelukkig ten
val, waardoor hij nu een lange
herstelperiode voor de boeg heeft.
Wij hopen van harte dat Harrie zo
goed als mogelijk weer zal herstel
len.
 
In deze Occultus vindt u nog een
bijdrage van de zonsverduistering
in de Molukken. Het is van de
hand van José Verboom. De eclips
heeft zoveel indruk op haar ge
maakt, dat zij al geboekt heeft
voor de volgende eclips in de USA.
 
Op 9 mei hebben we de Mercuri
usovergang weer goed kunnen
zien. Vooral tijdens het begin
waren de weergoden ons goed
gezind. Henk de Groot heeft er een
wetenschappelijk tintje aan gege
ven, en er een verhaal over ge
schreven.
 
Hoe belangrijk een goede tijd
waarneming en een goede positie
bepaling zijn, kunnen we lezen in
het verhaal ‘Plaats en tijd; daar
draait het om’. Henk neemt ons
mee door de geschiedenis, van ver
voor de uitvinding van de tele
scoop tot heden. We gebruiken nu
GPS zonder er bij na te denken,
maar dat was nog niet zo heel lang
geleden nog geen vanzelfspre
kendheid.
 
De Sterbedekkersdag is in ver
band met de gezondheidsituatie
van Harrie verzet naar 3 decem
ber. Het zal in Leiden plaats vin
den en weer samen met de werk
groep Kleine Planeten. Noteer
alvast maar in de agenda, en meldt
u aan voor deelname. Heeft u een
leerzaam verhaal, dan graag
opgeven!
 
Namens de redactie wens ik u allen
veel leesplezier, en een goede va
kantieperiode.
 
Jan Maarten Winkel
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In Memoriam Eisse Pieter (Peter) Bus
Zaterdag 25 juni 2016 overleed in Groningen, na
een slopende longziekte, toch nog onverwacht, op
65-jarige leeftijd, Peter Bus. Eén van de grote teno
ren van de KNVWS is niet meer.
 
Wat maakt een man groot? Zijn daden. Niet zijn
woorden. Peter Bus was een man van daden, niet
van woorden. Voornamelijk op de achtergrond
acteerde hij als een onmisbare schakel binnen de
werkgroep Kometen; nauwgezet, integer en positief
kritisch. Kwaliteit voor kwantiteit. Wat Peter ook
onder handen nam, één ding wist je zeker: hij lever
de uitmuntend werk af.
Het resultaat ging bij Peter altijd boven ego en hij
kon zich enorm storen aan mensen bij wie het an
dersom was. Hij was ook een baken: als je informa
tie nodig had over een bepaalde komeet, een mete

orenzwerm of een waarnemingsmethode, als er een artikel gecontroleerd moest worden of zocht je alleen maar
iemand om even met je mee te denken; je kon altijd bij Peter Bus terecht en hij stelde je nooit teleur.
 
Zo’n 50 jaar geleden kwam Peter in contact met waarnemers pur sang als Henk Feijth en Georg Comello. Geza
menlijk hielden ze waarneemsessies waarin ze veel ervaringen met elkaar uitwisselden. Het doel: verhogen van de
kwaliteit van met name visuele waarnemingen van veranderlijke sterren. Toen echter in september 1968 de komeet
Honda een zeer gunstige koers aan de hemel volgde, raakte Peter geintrigeerd door deze fantastische hemelobjec
ten. Niet toevallig was deze komeet tevens de eerste komeet waar systematisch helderheidsschattingen aan verricht
werden.
In 1975 fotografeerde Peter vanuit de Kapteyn Sterrenwacht in Roden voor het eerst een komeet: Kobayashi-Ber
ger-Milon. Hij was ook een zeer goede astrofotograaf, hij legde zich niet alleen toe op kometen, maar ook bijvoor
beeld een opname van lichtende nachtwolken werd in Zenit gepubliceerd.
De uitvoerige en systematische analyse van de waarnemingen aan komeet 1P/Halley, verricht in de periode
1985-1987, resulteerde in 1997 in de uitgave van het Halley Report. Peter Bus en Alex Scholten, redacteurs van
deze publicatie, ontvingen hiervoor de Dr. J. van der Bilt-prijs van de NVWS. Op de amateurbijeenkomst in Roden,
waar Peter vaste gast was en vaak lezingen gaf, in april 1998 werd hem deze prestigieuze prijs uitgereikt.
 
Peter had een brede interesse voor astronomische hemelverschijnselen. Eind jaren 70 was hij één van de eersten
die een rakende sterbedekking waarnam, en hij zag als één van de eersten in hoe belangrijkheid het was om bij het
uitzetten van waarneemposten rekening te houden met de hoogte van het maanprofiel.
Peter is diverse malen op reis geweest voor zonsverduisteringen: o.a. Kreta, Kenia, Mexico, Hongarije, Zambia,
Spanje en Turkije waren reisdoelen.
Peter heeft voor Zenit en ander vaktijdschriften honderden artikelen geschreven, daarnaast verzorgde Peter vanaf
2012 de rubriek waarneembare kometen in de Sterrengids.
 
Een aantal jaren geleden openbaarde zich bij Peter een chronische longziekte met een slecht vooruitzicht. Dat nam
niet weg dat Peter onverdroten actief bleef.
Het einde kwam uiteindelijk sneller dan verwacht. Zijn uitgebreide en unieke kennis van de sterrenkunde in het
algemeen en waarnemen in het bijzonder zal node worden gemist.
In Peter Bus verliezen we niet alleen een zeer nauwgezet waarnemer en trouwe reisgenoot, maar bovenal een
mentor en goede vriend.
 
Een uitgebreid In Memoriam is verschenen in Zenit.
 
Jaap van ’t Leven en Henk Bril.
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Toelichting op de tabel Totale Sterbedekkingen

De kolommen   Gebruikte eenheden

Date Datum h Uren

Day Dag van de week m Minuten

Time Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time s Seconden

A Nauwkeurigheid van voorspelling o Graden

P Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede, G = rakende % Percentage

XZ XZ nummer van de ster cm Centimeter

Mag Magnitude van de ster    

Al Hoogte van de ster    

Az Azimut van de ster    

Sn Hoogte van de zon    

CA Cusp angle    

Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter    

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

Totale Sterbedekkingen
 

Predictions : 22 Period : 01/07/2016 - 01/10/2016    

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 Dia 

d  m   y  h  m  s s    ° ° ° ° cm 

29-07-2016 Fri 02:23:34 1 R 5525 6.3 21 91 -11 +56°N 6 

29-07-2016 Fri 09:01:37 1 R 5774 3.4 50 212 +44 +67°S 10 

31-07-2016 Sun 02:47:49 1 R 8622 5.9 10 73 -9 +55°N 4 

07-08-2016 Sun 20:23:53 1 D 18886 6.1 7 255 -9 +54°N 7 

16-08-2016 Tue 00:04:02 1 D 27279 5.7 13 215 -24 +65°N 9 

23-08-2016 Tue 00:42:38 1 R 2879 6.4 33 125 -25 +48°N 8 

24-08-2016 Wed 03:13:47 1 R 4065 7.1 46 150 -12 +63°S 10 

28-08-2016 Sun 02:14:51 1 R 10104 6.8 15 80 -20 +47°N 7 

05-09-2016 Mon 18:31:48 1 D 20008 5.5 12 237 -3 +69°N 9 

11-09-2016 Sun 19:56:05 3 D 26415 6.3 19 188 -17 +24°N 9 

11-09-2016 Sun 20:28:25 1 D 26461 6.6 18 196 -21 +86°S 10 

18-09-2016 Sun 22:04:08 2 R 2363 4.4 27 119 -33 +30°S 5 

21-09-2016 Wed 22:19:05 1 R 5927 6.6 14 81 -35 +79°S 10 

21-09-2016 Wed 22:57:29 1 R 5945 5.8 19 88 -37 +84°N 6 

21-09-2016 Wed 23:05:48 1 R 5969 5.1 20 90 -37 +30°S 5 

21-09-2016 Wed 23:20:49 1 R 5971 4.7 23 93 -38 +59°S 4 

23-09-2016 Fri 00:48:13 1 R 7351 7.0 28 98 -36 +82°S 9 

23-09-2016 Fri 03:51:45 1 R 7602 5.5 52 146 -15 +86°S 4 

24-09-2016 Sat 02:02:06 1 R 9633 5.2 31 101 -30 +58°S 4 

25-09-2016 Sun 01:11:16 1 R 11419 6.9 15 82 -35 +83°N 8 

27-09-2016 Tue 03:11:05 1 R 14355 6.9 14 88 -22 +60°N 7 

28-09-2016 Wed 04:54:39 1 R 15547 6.6 20 101 -7 +54°N 7 
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biliteit voor het geval die ene wolk
boven Pulau Moti zou hangen. De
reisleider ging daarmee aan de slag.
Om 9.30 uur hadden wij een bijeen
komst belegd in de ontbijtzaal om
alles door te spreken. Iedereen ging
akkoord, gelukkig. Nog even wat
praktische zaken besproken, zoals
tijd van vertrek.
 
Het was gelukt om een extra boot te
regelen. Er gingen daarom 2 groepen
weg. Eén groep om 4.45 uur en de
andere groep om 5.45 uur.
De eerste boot was een wat langza

Voor ons was de verbetering in het
weer nog belangrijker: de zon
scheen! Nu hoefde alleen nog een
keus gemaakt te worden, waar de
eclips bekeken ging worden. Locatie
A was Pulau Moti en locatie B was
Maba, aan de andere kant van de
Molukken. Dit ging niet zonder slag
of stoot.
 
Op Ternate kwam het eerste weerbe
richt binnen. Niet lachen: er was
kans op bewolking, dus ook kans op
regen. Zelfs ik had dat kunnen
schrijven. Vervolgens ontstond in de
groep een discussie.
De discussie ging over lij- en loefzij
de van de bergen. De ontwikkeling
van de regenbuien, hoe draait de
wind, wat zegt de buienradar, nou
noem het maar op. Uiteindelijk heb
ik gevraagd waar de feitelijke gege
vens waren van het meteorologisch
instituut. Drie mannen gingen die
middag naar het meteorologisch in
stituut. Tijdens de excursie kwam ze
terug met nieuws.
De kansen voor Pulau Moti waren
gunstig. De vooruitzichten voor
Maba waren slechter. Maar besluit
over Maba zou pas op dinsdag ge
nomen worden. De boot naar Hal
mahera vertrok om 11 uur, dus voor
die tijd wilde men nog naar het me
teorologisch instituut. De reisleider
stelde voor om dit om 6.30 uur te
doen. Wie gaat er mee... toen was het
stil. Ik heb gezegd, ik doe het wel.
 
Nou ja, zoals gezegd was het dinsdag
8 maart vroeg dag. Met de reisgids,
de reisleider en een reisgenoot gingen
we naar het meteorologisch insti
tuut. Het verhaal was hetzelfde als
de dag ervoor. Pulau Moti 25% kans
op bewolking, bij Maba was de kans
op bewolking 60%. Het besluit is
daar ter plaatse gevallen: Maba is
geen optie meer, we blijven in Terna
te. Wel gevraagd om wat meer mo

mere boot. De tweede was een snelle
speedboot.
Ik heb gekozen voor de eerste boot.
Je kan maar alvast onderweg zijn,
nietwaar.
Dat hield in, dat de wekker op 4 uur
stond. Ik kan zeggen, dat ik om 2.30
uur klaar wakker was en uiteindelijk
ben ik maar om half 4 opgestaan.
Slapen ging niet meer lukken. Ik zat
dus om 4 uur in de lobby van het
hotel. Ik zat er nog maar net en toen
kwam de volgende al naar beneden.
Ik was niet de enige die niet kon
slapen.

Verslag van de eclips van 9 maart 2016
Door José Verboom
 
Na een week op Java rondgereisd te hebben, kwam ik op maandag 7 maart op het vliegveld van Ternate aan. Op
de luchthaven waren diverse media aanwezig, die alle toeristen verwelkomden op de Molukken. Het was direct
duidelijk, dat de “aanstaande” eclips groot nieuws was.
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Tja en wat doe je dan: je loopt naar
buiten om naar de lucht te staren. Op
dat moment was er wat bewolking
en konden we de maan zien. Om 4.45
uur stapten we naar buiten: het re
gende... dat wil je niet hebben op
eclipsdag. Maar er waren nog 4 uur
te gaan. Toch ging ik wat bezorgd
weg, kan ik jullie melden...
 
Bij de haven aangekomen begon het
al wat droger te worden. Het duurde
even voor de boot wegging, maar
toen om 5 uur de moskee gebeden
begon te verspreiden, hebben wij op
de boot een schietgebedje mee ge
daan: Mata Hari Primakassie! Op
dat moment vertrok de boot. Er viel
niet veel te zien.
Het water was kalm, het bootje boe
melde lekker relaxed over het water.
De regen was opgehouden en met het
lichter worden, zagen wij de bewol
king ook langzamerhand dunner
worden. Zou het dan toch nog goed
komen?
Om 6.30 uur hebben wij met zijn
allen even een vreugdekreet geslaakt
toen de zon boven de horizon uit
kwam. Pff... in ieder geval schijnt de
zon. Dan gaat het genieten van de
vaartocht toch wat makkelijker. De
eilanden trokken aan ons voorbij; ik
heb dolfijnen gezien, vliegende vis
sen. Heel relaxed eigenlijk. Inmid
dels hoorden wij, dat de 2e boot niet
op tijd was vertrokken. Er waren
mensen, die niet bij de boot waren of
weer terug naar het hotel zijn ge
gaan. De boot vertrok bijna 3 kwar
tier later. Vlak voor Pulau Moti
haalden ze ons in. We kwamen dus
tegelijkertijd aan.
 
De groep werd ontvangen door de
chief van het dorp. Het hele dorp was
uitgelopen om ons binnen te zien
komen varen. De steiger bij de boten
was door de reisorganisatie afge
huurd. Er waren nog wat Fransen,
maar die mochten niet op de steiger.
Al gauw stonden er 2 politie-agenten
op de steiger om de nieuwsgierige
bewoners op afstand te houden. Die
snapten er niets van. Er werd natuur
lijk van alles neergezet. Statieven,
telescopen, camera's, computers en
de diverse filters. Dat zien ze niet alle
dagen.
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Met een lijstje in de hand met daarop
de bijzonderheden tijdens de eclips,
gemaakt door reisgenoot Mat, was
het wachten op wat komen gaat.
Als eerste was: het is 8.36 uur: eerste
contact. De lucht was strak blauw,
het zag er goed uit.
In ruim een uur werd de zon steeds
kleiner, wanneer de maan voor de
zon schuift. Om 9 uur zou het moge
lijk moeten zijn om de sikkeltjes door
handen of hoed te kunnen zien. Een
reisgenote riep keurig netjes op tijd
het lijstje van Mat af, dat ging dus
hartstikke goed. In die tussentijd
maakte ik ook foto's van de kant van
het water om te laten zien hoe de
lichtsterkte verandert. Een kwartier
voor totaliteit zie je de schaduwen
langzaam aan scherper worden. We
hoopten de schaduwbanden te kun
nen zien. Ik had speciaal hiervoor de
witte handdoek uit het hotel meege
nomen, maar helaas...
En op het laatste moment werd het
toch nog echt spannend. Het weer
doet toch wat hij wil. Er kwam ineens
een wolk aan drijven. Ik heb flink
wat scheldwoorden horen gaan. Het
was te laat om te verplaatsen. Maar
deze wolk bewoog zijwaarts en niet
richting de zon. Door de veranderen
de omstandigheden en de mindere
warmte was de vochtige lucht gaan
stijgen...
Ik kan jullie geruststellen, het ging
net goed...
 
Een paar minuten voor totaliteit
werd er geroepen: daar komt de
schaduw! Iedereen draaide zich naar
het water toe. Ik denk, dat de dorpe
lingen er niets van snapten: eerst
kijken ze omhoog, vervolgens naar
het water... Prachtig hoe we de scha
duw aan zagen komen. Op het mo
ment dat de schaduw bij je is, is de
totaliteit een feit! Dit is het 2e con
tact. Wow!!! Wat was hij mooi. Er
ging een schreeuw van blijdschap
door de eclipskijkers. Ik heb gauw
gekeken of de camera goed stond.
Instellingen aangepast. Ik had in
Nederland een afstandsbediening
gekocht en deze stond op continu
opnamen maken. Ik heb de camera
gewoon laten knippen. Ik denk, ik
zie het wel.
Ik heb dus heerlijk genoten van het
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Om 11.20 uur was het vierde contact
van de maan en de zon. De eclips was
nu officieel over. Nu was het tijd om
te gaan feesten. De dorpelingen
hadden een lunch voor ons gemaakt.
Er was gekookt voor 70 personen.
De dorpsoudste vroeg om een
groepsfoto met het hele dorp. Nou
dat was een lekkere chaos, maar dat
mocht de pret niet drukken. Daarna
was het al weer tijd om terug te gaan
naar het hotel, uitgezwaaid door het
gehele dorp. Afscheid nemen is be
langrijk bleek nu.
 

Op de boot heb ik nog lekker na
zitten genieten van deze prachtige
eclips. Uiteindelijk heb ik het aange
durfd om mijn foto's te bekijken. Ik
vond het spannend, het was de eerste
keer, dat ik foto's heb genomen van
de eclips. Gelukkig zag ik direct een
paar mooie eclipsfoto's. Nou mooier
kon het niet worden.
Op naar de volgende eclips: de great
American Eclips van 2017! Ik ben er
weer bij.

zicht op de eclips. Aan de linkerkant
een prachtige protuberans, ik zag
een prachtige chromosfeer. De coro
na werd steeds mooier. De horizon
kleurde geel-oranje, heel apart. In
eens riep iemand: nog 1 minuut... ik
denk nog maar 1 minuut, waar zijn
die andere 2 minuten gebleven. Het
gaat zo snel. Net op het laatste mo
ment kwam er toch een dunne wolk
voor de diamanten ring, maar we
konden het nog goed zien.
 
Voor ik het wist waren 3 minuut en
14 seconden voorbij... Derde contact
is voorbij. Iedereen viel elkaar van
blijdschap in de armen. Dit was zo'n
goed gevoel. Wat is de natuur toch
een prachtig maar ook machtig iets.
Dan zijn wij mensen maar een klein
item in het heelal.
 
Het enthousiasme van iedereen
werkt heel aanstekelijk maar uitein
delijk wordt er dan toch snel weer
naar de zon gekeken, want ja de
maan schuift natuurlijk gewoon
door. De dorpelingen mochten nu de
steiger op, dus af en toe kwam het
verzoek of ze in de camera mochten
kijken. Dat werd dan geregeld. Maar
ja het is lastig communiceren als je
de taal niet spreekt en toch begrijp je
elkaar dan wel. Ze waren net zo
onder de indruk.
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Wat heb je nodig? Natuurlijk een
onbewolkte hemel, een telescoop,
een camera en natuurlijk het Solar
screen filterfolie. Het eerste moet je
maar afwachten, het laatste moet ik
nog kopen en de rest heb ik. Dus
gauw het Solar screen filter folie
besteld. Gelukkig was niet half Eu
ropa al op het idee gekomen dit te
kopen, het is nog ruim voorradig en
binnen drie dagen wordt het al thuis
bezorgd.
 
Hoe waar te nemen
Daar zijn allerlei theorieën over: Met
een telescoop met een grote opening
heb je een beter scheidend vermogen,
maar de beeldkwaliteit zou meer te
lijden hebben van slechte seeïng. De
typische luchtbellen in de atmosfeer
zijn 10 tot 20 cm groot, en met een
kleine telescoop kijk je vaker door
maar één bel tegelijk, waardoor het
beeld wel springt maar niet wazig
wordt. Ik heb de beschikking over
een 14 inch Schmidt/Cassegrain met
een brandpunt afstand van 3950 mm
en een 3 inch refractor met een
brandpuntsafstand van 1200 mm.
Mercurius is wel ontzettend klein,
slechts 12 boogseconden groot. Als
ik de Watec camera in het primaire
brandpunt opstel, krijg ik bij de re
fractor een beeldje van ruim 8 pixels,
en bij de Celestron zo´n 26 pixels. Of
ik moet met een Barlow lens gaan
werken in de refractor. Het beeld
wordt dan wel weer lichtzwakker, en
het effect van de luchtonrust weer
groter. Ik besluit uiteindelijk de Ce
lestron te nemen voor het vastleggen
van de intrede, maar kan eventueel
daarna wel overschakelen naar de
refractor om wat aardige overzicht
kiekjes te maken.
 
Solar Screen filter
De folie wordt aangeleverd op een
rol. Met etalage karton, gewoon
karton, lijm en tweezijdig klevend

Onderaan de kartonnen kap met een
gat van 60 mm om Venus waar te
nemen die op ongeveer 7 graden van
de Zon staat. Boven het Solar Screen
filter voor de C14.

plakband wordt een filter in elkaar
gezet. Eerst van drie grote vellen wit
etalage karton drie ringen gemaakt
met een binnendiameter van ruim
390 mm en een buiten diameter van
500 mm. Op 1 ring worden 2 lagen
gewone kartonnen segmenten ge
lijmd, zodat een stevige ring ont
staat. Op deze ring komt een karton
nen kraag, in meerdere lagen, welke
goed om de dauwkap van de tele
scoop past.

folie nog wel ongeveer op maat snij
den, en ook dat is lastig; je klemt het
in tussen twee goed schoon gemaak
te stukken dik papier en snijdt het af
met een scherp mes. De ring met folie
plak je dan als laatste op de ring met
kraag, ook met dubbelzijdig kleef
band.
 
Eerste contact van Mercurius
Hoe krijg je Mercurius in beeld, als
deze nog niet zichtbaar is? Dat is
toch wel een essentiële vraag, als je
het eerste contact wilt vastleggen is
het wel handig dat Mercurius ook in
beeld staat. Het beeldveld met de
Watec is behoorlijk klein, namelijk
5,7 * 4,2 boogminuten. Daarbij kun
je het onderste deel niet gebruiken
omdat daarin de tijd geprojecteerd
wordt door de time inserter. Komt
ook nog bij dat op de Watec een
kunststof buisje zit welke je in de
focuseer inrichting van de telescoop
moet inklemmen. De positie van de
kleine CCD chip ligt ten gevolge van
dit niet heel precies vast. Er zijn ei
genlijk drie manieren om de juiste
positie van de telescoop te vinden,
namelijk:
1e  Vertrouwen op de juiste positie
berekening van de telescoop en de
juiste tijd. Meestal gaat dat wel goed,
echter als bijvoorbeeld de tijd waar
mee de telescoop rekent enkele se
conden mis zit, kan dat al het verschil
maken tussen wel en niet in beeld.
2e  De juiste hoek van de zon bepalen
waarop de intrede plaatsvindt. De
hoek kun je berekenen. Er is kort
voor de overgang nog een update
van Occult geweest waarin de juiste
positiehoek voor een bepaalde
plaats op aarde berekend kon wor
den. Het hoogste of laagste punt van
de zon kun je vinden met de driftme
thode, en dan is het een kwestie van
daaruit de juiste hoek te nemen. Al
leen wel jammer dat er geen graden
verdeling op de zon zit.

Een geslaagde Mercurius overgang
Door Henk de Groot
 
In het oktober nummer van Occultus heb ik het al aangekondigd; de Mercurius overgang die op 9 mei 2016 zou
moeten plaatsvinden. Tijd genoeg om het een en ander voor te bereiden, maar toch, de tijd gaat sneller dan jezelf
door hebt, en drie weken voor de bedekking, half april , heb ik er nog niets aan gedaan.

De twee etalage kartonnen ringen
worden ook op elkaar geplakt. Hier
op komt de folie welke met tweezij
dig plakband op de ring komt. Dit is
wel het meest kritieke deel van de
onderneming, omdat het folie niet
onder spanning vastgeplakt moet
worden, maar er wel netjes vlak op
moet komen. Bovendien is de folie
zo licht als maar kan, dus moeilijk te
hanteren. Van te voren moet je de
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Vier uitsneden van opnames gedurende de volledige eerste fase op ongeveer
gelijke tijdsintervallen. Links een opname enkele seconden na de eerste aan
raking om 11:12:25 UT, daarnaast als Mercurius half binnen de zonsrand zit.
Vervolgens een opname op het moment dat Mercurius net volledig binnen de
Zon zit en rechts als Mercurius al bijna twee minuten binnen de rand is.

Vijf uitsneden van gestackte opnames over steeds één seconde tijdens de intre
de van Mercurius binnen de rand van de Zon. Tussen elke opname zit 10 se
conden tussenruimte. Het verschil tussen de afzonderlijke opnames is subtiel,
maar tussen de meest linker en rechter, welke een tijdsspanne van 40 seconden
omvat, zie je duidelijk verschil. De zo goed mogelijk gemeten intrede tijdstip
is 11:15:15 UT.

Vier uitsneden van gedurende één seconde gestackte opnames. Tussen elke
opname zit 5 seconden ruimte. De tweede uitsnede zou het best overeenkomen
met tijd van volledige intrede van Mercurius, nl: 11:15:15 UT.

3e  Van te voren controleren op de
telescoop juist gepositioneerd is op
een ander hemel lichaam.
 
De laatste optie in combinatie met
de eerste lijkt mij het beste. De Maan
staan ten Oosten van de Zon, maar
is slechts 2,5 dag oud. Venus staat
ten ZW van de zon, en komt beter
uit, echter de afstand tot de Zon is
slechts ruim 7 graden. Er staat geen
heldere ster ten Westen van de Zon,
dus het wordt Venus.
Helaas is Venus niet te zien door de
Watec als het Solar screen erop zit,
maar zonder Solar screen is de hemel
veel te helder, en raakt het beeld
hopeloos overbelicht. Voor het
waarnemen van Venus maak ik een
kartonnen kap welke op de dauw
kap past, met daarin een rond gat
van 60 mm aan de westkant van de
telescoop. Het zonlicht schijnt dan
wel naar binnen, maar vooral op de
binnenkant van de telescoop buis, en
niet of nauwelijks op de spiegel.
Testen uitgevoerd twee dagen voor
de Mercurius overgang laten zien dat
dit prima werkt. Ook blijkt dan dat
het Solar screen nog net teveel zon
licht doorlaat voor de gevoelige
Watec camera. In combinatie met
een groenfilter is precies de juiste
licht intensiteit bereikt.
 
De Mercurius overgang
In de week voor de overgang zijn de
weer vooruitzichten goed. Naarma
te de dag dichterbij komt, lijkt het
erop dat de mooi weer periode juist
op 9 mei zal aflopen. Een uur voor
de overgang begint, maak ik het dak
open van de telescoopbehuizing, zet
de Watec aan en controleer de tijd
van de computer welke uiteindelijk
de telescoop op zijn doel moet rich
ten. De Venus waarneem kap wordt
op de telescoop dauwkap gezet en ik
stuur de telescoop met de hand nabij
Venus, dit om te voorkomen dat de
telescoop op de automatiek eventu
eel toch te dicht langs de zon schiet
waardoor de Watec ccd beschadigd
zou kunnen worden. Met de tele
scoop op Venus gericht, komt deze
mooi in beeld. Ook Venus is nu erg
klein omdat deze bijna op maximale
afstand van de Aarde en bijna achter
de Zon staat. Daarna de telescoop
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Een opname van de volledige Zon met daarop het zeer kleine Mercurius
stipje. Deze opname is samengesteld uit twee afzonderlijke opnames met de
Watec in het primaire brandpunt van de 1200 mm refractor, opgenomen om
streeks 13:43 uur UT. De Zon was net iets te groot voor de C14 in de hoogte
gezien, en is daarom in twee keer opgenomen en daarna aan elkaar geplakt.
Iets boven het midden is nog een zonnevlek te zien. Noord is boven.

Mercurius raakt de rand van de Zon: 11:12:25 UT

Mercurius precies volledig over de rand: 11:15:15 UT

wat verder van de Zon zetten, de
Venuskap omwisselen voor het
Solar screen filter, en dan de tele
scoop naar de Zon toe sturen.
Op de projectie van de refractor,
welke op dezelfde montering zit, zie
ik een mooie zonnevlek verschijnen,
iets wat je de laatste jaren ook min
der ziet als vroeger. Ik stuur de
Watec naar de vlekken toe, zodat
goed scherp gesteld kan worden. Het
is nog een half uur wachten voordat
de overgang begint, en nu maar
hopen dat alles goed gaat. Rechts
onder de Zon komen de eerste cirrus
wolkjes naderbij.
 
Het begin
Plotseling is op de zonsrand een klein
deukje te zien, het is dan 11:12:40
UT. Langzaam maar zeker kruipt
het silhouet van Mercurius over de
rand naar binnen, en na twee drie
kwart minuut is heel Mercurius over
de rand. Helaas geeft ook de 12 Volt
spanning toevoer naar de Watec juist
op dat moment wat storing, zodat
wat strepen optreden, maar het
meeste staat er verder gelukkig goed
op. Naarmate Mercurius steeds ver
der over de Zon kruipt, neemt ook
de cirrus bewolking steeds verder
toe. Af en toe schakel ik over op de
refractor om de overzicht opname te
maken, ook met de Watec. Zo tegen
15:45 UT komt er zoveel cirrus dat
het zonsbeeld erg vaag wordt, dan
stop ik er maar mee. Maar de intrede
staat erop, en dat is voorlopig het
belangrijkste.
 
De uitwerking
Omdat het bij het begin van de Mer
curius overgang al midden op de dag
was, en de Zon ook behoorlijk fel
schijnt, is er wel de nodige luchton
rust aanwezig op de opnames. Op
veel frames staat zoveel beweging
dat er geen echt scherp beeld ont
staat. Tussendoor zitten incidenteel
wel scherpe frames. Om te beginnen
maak ik van elke seconde om en
nabij de volledige intrede een korte
video, bestaande 25 frames, welke ik
vervolgens stack. Het resultaat is
dan een gemiddelde over deze 25
frames. Omdat de video grabber
tussen de Watec en de computer bij
het overzetten van het analoge beeld

naar een digitaal beeld het beeld in
de breedte 7% indikt, moet ik in fo
toshop de omgekeerde bewerking
toepassen op alle opnames, om weer
een niet vertekend beeld te krijgen.
Het zogenaamde ”Black Drop” ef
fect vervormt het Mercurius beeld
nogal langs de zonsrand (zie verhaal
Occultus oktober 2015), en daarom
is het moeilijk te zeggen wanneer
Mercurius precies volledig over de
rand heen wipt. Ik probeer dat op te
lossen door op het Mercuriusbeeld
een cirkel te leggen van 26 pixels, dat
is de theoretische grootte van een
Mercurius beeldje op de CCD. Deze
cirkel moet aan drie zijden zo goed

mogelijk passen op het werkelijke
silhouet, maar ligt natuurlijk aan de
zonsrand zijde niet precies daarop.
Zodra deze cirkel de rand raakt,
neem ik dat aan voor het volledige
intrede tijdstip.
Iets anders is dat door de luchtonrust
Mercurius nooit helemaal haar
scherp is, en het is dan de vraag welke
diameter.
Het tijdstip waarop Mercurius de
zonsrand raakt is ook moeilijk te
vinden, vooral ook omdat de rand
door de luchtonrust nooit volledig
stil is.
 Ik kom daarbij op de volgende tij
den:
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Opname van Mercurius op de Zon om 11:24:40, dus bijna 10 minuten na
volledige intrede.

Zon diameter bepaling
Op de vorige ESOP in Berlijn in 2015
is het ook weer ter sprake gekomen.
Professor Constantino Sigismondi
uit Rome is al geruime tijd bezig met
onderzoek aangaande de diameter
van de Zon, en hij wil graag bij elke
gelegenheid de momentane Zon
diameter bepalen. Hij doet dat on
dermeer door de overgangen te
meten van Venus en Mercurius. Ook
dit keer heeft hij weer daarom ge
vraagd. Ik heb hem mijn video ge
stuurd en misschien heeft hij er wat
aan; ik ben benieuwd of ik er weer
wat van hoor, en op welke tijden hij
uit komt. Hij maakt immers gebruik
van een “Black Drop” rekenmodel,
waarbij je nauwkeuriger het intrede
tijdstip zou kunnen vaststellen. Blijft
alleen over de matige seeïng hier,
maar dat is een gegeven, en wie het
niet probeert bereikt ook nooit wat.
Wat overigens wel “handig” was, is
dat hij de gebruikshandleiding om
goede opnamen te maken pas zon
dagavond, dus de avond voor de
overgang, op PlanOccult plaatst. De

Op zaterdag 3 december 2016 vindt
op de Sterrenwacht in Leiden een
gecombineerde Sterbedekkersdag
en Kleine Planeten dag plaats.
Op het programma staan in ieder
geval astrometrie en fotometrie, het
meten van sterbedekkingen door
planetoïden en een rondleiding.
Verder rekenen we er natuurlijk op
dat enkele leden met interessante
voordrachten zullen komen.
Noteer deze dag in jouw agenda en
geef je alvast op.
Ook als je zelf een korte of langere
voordracht wil geven, geef je op.
Dat kan bij ondergetekende of Jan
Maarten Winkel of Erik Bellaard.
Dus: 3 december 2016, Sterrenwacht
Leiden.
 
namens de besturen van de wg Ster
bedekkingen en Kleine Planeten.
Henk de Groot

kans is dan groot dat veel lieden die
iets willen proberen, waaronder ik
zelf, dat niet voor, maar achteraf

onder ogen krijgen. Gelukkig is het
meeste wat er in staat wel redelijk
bekend.

Sterbedekkersdag
Beste leden van de werkgroepen Sterbedekkingen en Kleine Planeten.
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Columbus steekt met een vloot bestaande uit enkele, voor onze tijd, kleine
zeilschepen de Atlantische Oceaan over.

Dat gaat ook op voor sterbedekkin
gen. We nemen sterbedekkingen
waar om de positie van de planetoïde
ten opzichte van de ster op een be
paald tijdstip met grotere nauwkeu
righeid te kunnen bepalen. Daar
voor hebben we de tijd en de positie
van de waarnemer op Aarde nodig.
Zouden we echter de baan van de
planetoïde zeer nauwkeurig kennen,
dan kunnen we uit het bedekkings
tijdstip ook in principe de positie van
de waarnemer vaststellen, ook al
zitten daar in de praktijk soms nog
wel wat haken en ogen aan. De we
tenschap welke tijd, plaats en hemel
verschijnsel weergeeft, heeft al een
erg lange geschiedenis achter de rug.
Het begint echt te lopen zo ongeveer
5 eeuwen terug.
 
Zeevaart
Zolang de mens op vaste grond ver
keert, kan hij zich oriënteren met
behulp van allerlei omgevingsken
merken, bijvoorbeeld een berg of een
rivier, in combinatie met eerder ge
dane ervaringen (daar ben ik al eens
geweest) of een landkaart. Zo is het
vele duizenden jaren gegaan, en pas
de laatste jaren lukt dat veel mensen
niet meer. Die moeten de ANWB
alarmcentrale bellen als de auto na
vigatie het voor gezien houdt.
Op zee is dat anders, daar zijn weinig
landschapskenmerken te vinden.
Zolang de zeevaarders in het zicht
van de kust varen, gaat het allemaal
nog wel. Maar gaan ze echt ver de
zee op, dan is er alleen een gegist
bestek. Aan de sterren en de Zon kun
je ongeveer zien welke kant je op
vaart, en als je een beetje een idee
hebt hoe snel je vaart, kun je enigs
zins bepalen waar je zit. Vanzelfspre
kend wordt de afwijking tussen de
werkelijke positie en de gegiste posi
tie meestal steeds groter naarmate de
reis langer duurt.
 

De Westroute
Eind 15e eeuw is het onder geleerden
algemeen geaccepteerd dat de Aarde
rond is. Alleen hoe ver het is, en waar
alles precies ligt op de aardbol, is nog
niet helemaal duidelijk. Erosthenes
heeft in de derde eeuw voor Christus
al berekend hoe groot een breedte
graad of lengtegraad op de evenaar
is, en deze waarde is door Arabische
geleerden omstreeks het jaar 800
nauwkeuriger vastgesteld. Men
komt in die tijd uit op 56,7 mijl. Al
leen Columbus en zijn tijdgenoten
realiseren zich bijna 700 jaar later
niet dat dit Arabische mijlen zijn.
Een Arabische mijl is 1973 meter
lang. Een lengte graad langs de eve
naar is dan 111,8 km uitgerekend
met Arabische mijlen, waarmee de
omtrek van de Aarde op 40.248 km
komt, vlak bij de nu bekende werke
lijke waarde 40.068 km. Columbus
en zijn tijdgenoten rekenen echter
met een Romaanse mijl, en deze is
slechts 1480 meter lang. Daarmee
werd de omtrek van de Aarde toch
wel wat kleiner, namelijk zo’n 30.000
km.

Plaats en tijd; daar draait het om
Door Henk de Groot
 
Bij het waarnemen van bedekkingen, maar eigenlijk bij bijna alle astronomische waarnemingen, zijn twee dingen
essentieel. Dat is de juiste tijd en de plaats van waaruit waargenomen wordt. Als de tijd of de plaats niet bekend
zijn, heeft een waarneming meestal weinig waarde. Plaats, tijd en het hemelverschijnsel hebben een vaste onder
linge relatie met elkaar. Mis je een van de drie, dan kun je met behulp van de andere twee de ontbrekende bepalen.

Columbus
Columbus is een Italiaanse handels
reiziger, die in opdracht van een rijke
Italiaanse familie met zijn schepen
langs zo’n beetje alle Europese en
West Afrikaanse kusten vaart, en in
1477 zelfs mogelijk in IJsland is ge
weest. In die tijd wordt er veel handel
gedreven met het verre Oosten en
China, langs de zogenaamde zijde
route. Omstreeks halverwege de 15e
eeuw wordt deze route echter steeds
gevaarlijker, en worden andere
wegen gezocht. De Italiaanse astro
noom Toscanelli komt op het idee
om een route naar het Westen rich
ting verre Oosten te zoeken. Portu
gese zeevaarders geven er echter de
voorkeur aan om een route rondom
Afrika te zoeken, en omstreeks 1488
wordt de route rondom Afrika, via
Kaap de Goede Hoop bekend. Ook
deze zeereis kan in principe volledig
langs de kust afgelegd worden naar
het verre Oosten, zodat van land
onafhankelijke navigatie middelen
nog steeds niet van levens belang
zijn.
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Bovendien gelooft men dat het Eur
aziatische continent wel 225 graden
lang zou zijn, in plaats van de wer
kelijke 180 graden. Op die manier
blijft er maar 135 graden oceaan over
tussen Europa en de Japanse kust,
en samen met de kleinere aardbol
zou dat betekenen dat de Japanse
kust maar 3700 km varen is vanaf de
Canarische eilanden.
Met deze veronderstelling krijgt
Columbus geld van het Spaanse ko
ningshuis om naar het Westen te
varen en een nieuwe route naar
Japan en China te zoeken. Zoals
bekend komt hij niet in Japan of
China aan, maar op de Bahama’s, en
later het Amerikaanse continent.
Columbus heeft uiteindelijk vier
reizen gemaakt naar het Amerikaan
se continent.
 
Navigatie
Met het opkomen van de zeevaart
naar het Westen, waarbij de onme
telijke Atlantische Oceaan moet
worden overgestoken, komt steeds
meer de behoefte aan betere naviga
tie middelen. De breedtegraad kan
men nog wel vinden door de hoogte
van de Poolster te meten in de nacht,
of overdag de hoogte van de Zon te
meten op het moment dat deze pre
cies in het zuiden staat. De juiste
lengtegraad bepalen blijft een groot
probleem.
In die tijd is er eigenlijk maar één
manier om de lengtegraad tijdens de
zeereis te bepalen. Het is bekend dat
15 graden lengte overeenkomt met
een uur tijd verschil. Men houdt de
precieze tijd van een standaard
plaats, bijvoorbeeld de plaats van
waar het schip vertrekt, vast tijdens
de reis, bijvoorbeeld met een nauw
keurige klok. Midden op de oceaan
bepaalt men op een zonnige dag
precies het tijdstip waarop de Zon op
z’n hoogst staat, dat is dan de plaat
selijke zonnetijd, 12 uur. Het verschil
tussen de plaatselijke zonnetijd en de
standaardtijd is dan het lengtever
schil tussen het schip en de plaats van
vertrek. Dit even aannemend dat de
Zon op de plaats van vertrek ook
precies in het zuiden staat op 12 uur,
anders moet men hiervoor corrige
ren. Deze methode wordt voor het
eerst geopperd door de Nederlands/

Friese wetenschapper Gemma Frisi
us in 1510.
Er is helaas een groot probleem, wat
men niet zo gauw een, twee drie kan
oplossen. In die tijd bestaan wel re
delijk nauwkeurige slinger uurwer
ken, maar daar heb je weinig aan op
een (slingerend) schip. Zolang daar
niet op de een of andere manier iets
voor bedacht is, blijft het gissen tij
dens de reis; de stuurlieden moeten
zo goed mogelijk de positie in geo
grafische lengte bepalen met de
windrichting waarheen het schip
vaart en de snelheid van het schip
door het water. Daar komt nog bij
dat men geen idee heeft hoe groot de
oceaan nu wel is, en hoe sterk de
zeestromingen zijn. Daar komt pas
verandering in met de uitvinding van
de telescoop.
 
De uitvinding van de telescoop
In 1608 vindt Hans Lippershey in
Middelburg de telescoop uit. Aan
vankelijk probeert de overheid dat
nog geheim te houden omdat de te
lescoop als van grote waarde voor
het leger wordt beschouwd. Het lekt
echter binnen enkele maanden uit,
en ook Galilei, die dan in Florence
woont, komt er snel achter. Galilei
bouwt aan de hand van de tekenin
gen ook zelf enkele telescopen, en
verbetert ze verder. In 1610 ontdekt
Galilei dat de planeet Jupiter vier

Een wereldkaart gemaakt door Henricus Martelles Germanus, geboren in
Neurenberg, maar tijdens het maken van de kaart woonachtig in Florence. De
kaart is gemaakt in 1492. (Uit Wikipedia - Early World Maps) 

Hans Lippershey, de Nederlandse
uitvinder van de eerste telescoop.

heldere manen bezit, welke om Jupi
ter heen draaien. Op 12 maart 1610
geeft hij een boekje uit, met daarin
beschreven de omloop bewegingen
van de Jupiter manen.
Dan ontstaat ook het idee om de tijd
tijdens de lange zeereizen te meten en
berekenen aan de hand van de bewe
gingen van de Jupiter manen. Een
aantal jaren na de uitvinding van de
telescoop zijn de banen al redelijk
goed bekend, en de astronomen van
toen zijn in staat met grote nauwkeu
righeid de eclipsen van de manen te
berekenen. Als het plaatsvinden van
een eclips uitgedrukt wordt in stan
daard tijd behoeven de stuurlui op
zee alleen nog maar deze waar te
nemen, en men weet de tijd met een
nauwkeurigheid van 1 of 2 minuten.
Er kleven echter nog wel wat bezwa
ren aan deze methode. Jupiter is een
aantal maanden per jaar niet of
moeilijk zichtbaar, en het schip moet
wel vrij stil op het water liggen, an
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Aan boord van een zeilschip op de
oceaan doet de stuurman zijn best de
positie van de Maan op te meten.

Tycho Brahe aan het werk. Schets uit 1598 uit Astronomiae instauratae me
chanica (danmarkshistorien.dk)

ders is het niet mogelijk een goede
waarneming te doen. Toch wordt
deze techniek in voorkomende ge
vallen wel degelijk gebruikt.
 
De Maanafstand
Een andere methode om te kunnen
navigeren op de onmetelijke oceaan
is proberen de standaard tijd te be
palen met behulp van de positie van
de Maan tussen de sterren. Dat idee
wordt in 1515 geopperd door Beier
se wetenschapper Johannes Werner
in zijn boek: In Hoc Opere Haec
Continentur Nova Translatio Primi
Geographicae Cl Ptolomaei, wat
geënt is op het werk van Ptolomeus.
In 1763 wordt dat nogmaals door de
Brit Nevil Maskelyn opgepakt en
verder ontwikkeld. Ook toen al werd
het wiel af en toe opnieuw uitgevon
den.
Voor deze tijd bepaling moet men de
afstand meten tussen het middelpunt
van de Maan en enkele bekende
sterren. In de praktijk wordt vanaf
de Maanrand gemeten omdat deze
goed te bepalen is. Voor dit doel
moet de baan van de Maan tussen de
sterren en de Maangrootte goed be
kend zijn.
Als de hoekafstand tussen Maan en
sterren is gemeten, moet dat gecorri
geerd worden voor de parallax en de
refractie. Beide zijn een functie van
de hoogte aan de hemel.
De nauwkeurigheid is afhankelijk
van de gebruikte meetinstrumenten
en de bekende berekende posities
van de Maan zoals die uiteindelijk in
de almanak komen, en waarmee de
stuurman de berekeningen kan uit
voeren. Omstreeks 1860, tot zolang
is deze methode gebruikt, is de
nauwkeurigheid opgelopen tot een
kwart graad wat overeenkomt met
28 km gerekend op de evenaar, of
omgerekend een minuut in tijd. In
het begin, halverwege de 17e eeuw,
zijn de onnauwkeurigheden natuur
lijk veel groter, en in de praktijk is de
nauwkeurigheid ook alleen haalbaar
op een rustig schip, bij weinig zee
gang dus.
 
Sterposities
Eén van de wetenschappers die veel
heeft bijgedragen aan het in kaart
brengen van de sterposities en de

Uurwerken
In de 17e eeuw bestaan al goede
mechanische uurwerken.
In 1656 vindt Christiaan Huygens de
pendule klok uit. Deze klok werkt
met een slinger, en is daarmee al veel
nauwkeuriger dan al zijn voorgan
gers. Maar een klok met een slinger
kun je niet gebruiken op zee. Huy
gens ontwerpt dan nog een klok met
een balans wiel en een spiraalveer in
1673, welke al wel veel nauwkeuriger
is dan de tot dan in gebruik zijnde
mechanische uurwerken.
Na een ernstig scheepsongeluk ten
gevolge van foutieve navigatie in
1707, waarbij vier schepen vergaan,
looft de Britse regering een prijs uit
van 20.000 Engelse pond om een
betere en nauwkeuriger klok te ont
werpen. Dat lukt uiteindelijk in 1761
door de in Yorkshire woonachtige
klokkenmaker John Harrison.
 

beweging van de Maan is de Deense
Tycho Brahe. Indrukwekkend is dat
hij dat allemaal doet met meet instru
menten, maar zonder telescoop.
Tycho leefde van 1546 – 1601, dus
nog ruim voor de uitvinding van de
telescoop. Hij geloofde trouwens
niet dat de Aarde en de overige pla
neten om de Zon draaien. In zijn
wereldbeeld draaien de Zon en de
Maan om de Aarde, en de overige
planeten om de Zon
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De laatste door John Harrison gemaakte klok, en tevens zijn meest nauwkeu
rige. De chronometer is in 1772 gebouwd en getest door de Engelse koning
George.

De Greenwich almanak uit 1884. Met
behulp van de tabellen uit deze alma
nak en de gemeten Maan positie van
de sterren kon de Greenwich tijd be
rekend worden. Op het getoonde blad
zijn de Maan posities vermeld ten
opzichte van onder andere de Zon,
Mars, Antares, Fomalhout, Aldeba
ran en alfa Aquila.

John Harrison (1693-1776)
John Harrison gebruikt onder ande
re echte kogel lagertjes om de interne
wrijving te verminderen en gebruikt
verschillende metaal legeringen om
de uitzetting te reduceren en daar
mee de temperatuur gevoeligheid te
verminderen. Ook ontwerpt hij een
verbeterd echappement, met ver
grootte balansen. Het echappement
tikt vijf keer per seconde, voor die
tijd revolutionair snel, en is daarmee
veel ongevoeliger voor invloeden en
slingeringen van buitenaf.
Onze klokkenmaker is niet altijd
even netjes behandeld door de Britse
regering. De eerste chronometer
kost hem 6 jaar werk. Het uurwerk
wordt uitgetest tijdens een zeereis
naar Jamaica in 1761, en loopt dan
in ruim 85 dagen slechts drie minuten
en 36,5 seconde achter. Maar de
Engelse “Longitude commissie“,
opgericht in 1714 door de Britse re
gering, meent dat dit puur toeval is,
en geeft hem maar 5000 Euro voor
de onkosten.
Tegelijk met een tweede test van de
klok op de HMS Tatar, korte tijd
later, wordt ook de “Maan” metho
de getest door Nevil Maskelyne.
Over deze reis blijkt de klok van
Harrison 39 seconden achter te
lopen, wat resulteert in een plaatse
lijke lengte afwijking van 16 km. De
afwijking met de “Maan” methode
blijkt 48 km te zijn, en daarvoor heeft
Maskelyne zich suf gerekend en
Harrison alleen maar op het klokje
gekeken. Toch wil de “Longitude
commissie” Harrison maar 10.000
pond geven, in ruil voor het ontwerp.
Kort daarop komt Maskelyne ook
nog in de “Longitude commissie” en
dat is een groot voorstander van de
“Maan techniek”, en die begint
Harrison helemaal af te kraken.
Uiteindelijk bouwt Harrison weer
een nieuw klokje, waarmee hij naar
de koning gaat, en die zorgt dat hij
alsnog 8750 pond krijgt in het jaar
1773; hij is dan al 80 jaar oud.
Ook de beroemde kapitein Cook
gebruikt zowel de “Maan” methode
als een Harrison klokje op zijn rei
zen, en geeft toch de voorkeur aan
de laatste, maar dat komt misschien
ook wel omdat hij dan minder hoeft
te rekenen.
 

Greenwich Observatory
In 1675 wordt het Greenwich Obser
vatory opgericht door de Engelse
koning Charles II. Flamsteed wordt
de eerste ”Astronomische Observa
tor”. Ook hij moet zich gaan bezig
houden met het beter vastleggen van
sterposities en Maan, Zon en plane
ten bewegingen ten dienste van de
navigatie. Er wordt nog steeds ge
werkt met de catalogus van Tycho
Brahe, maar die is begrijpelijkerwijs
wat minder nauwkeurig dan nu met
gebruik van telescopen bereikbaar
zou zijn. Uiteindelijk duurt dat ge
hele project 91 jaar, hoewel in 1725
al een eerste uitgave verschijnt waar
al mee begonnen kan worden. Gedu
rende de eerste periode is de voorzie
ning van tabellen aan de zeevaart
niet erg structureel en ook niet ge
standaardiseerd. Pas na de aanstel
ling van Maskelyne als sterrenkun
dige in Greenwich, wordt er perio
diek een almanak gepubliceerd
waarin voor elke drie uur de positie
van de Maan ten opzichte van ster
ren gegeven wordt, met inbegrip van
parallax en refractie tabellen. De
stuurman op een schip hoeft daar
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De Airy meridiaan telescoop. Deze is
in 1851 in gebruik genomen, en staat
precies bovenop de Airy nul meridiaan
in Greenwich.

mee alleen nog maar enkele hoeken
tussen sterren en de Maan te meten,
en kan dan met eenvoudige bereke
ningen aan de hand van de Almanak
de Greenwichtijd aan boord van het
schip bepalen.
 
Andere observatoria
Al in 1633 wordt de oudste sterren
wacht in Nederland, die van Leiden,
opgericht. Maar vermoedelijk is
daar gedurende de eerste jaren niet
structureel gewerkt aan een ster po
sitie almanak. Het observatorium
van Parijs is gesticht in 1667. Later
volgen er meer. Na verloop van tijd
worden de observatoria uitgerust
met meridiaan telescopen. Deze
staan precies parallel aan de plaatse
lijke meridiaan opgesteld. Door heel
precies bepaalde sterren te linken
aan de tijd, kan men een heel nauw
keurige klok verkrijgen, met een bij
die meridiaan behorende standaard
tijd. Wel aardig is om te weten dat
het in principe heel eenvoudig is een
meridiaan telescoop af te stellen.
Door ervoor te zorgen dat de twee
doorgangen van een circumpolaire
ster in de tijd gezien precies even ver
van elkaar liggen, uiteraard wel bij
een opstelling loodrecht op de
Aarde, is de telescoop precies op het
zuiden te positioneren. Nadeel van
het opzetten van meerdere observa
toria is natuurlijk dat er ook meer
dere standaard tijden en nul-meridi
anen ontstaan, zoals bijvoorbeeld
Greenwich, Parijs, maar ook Sint
Petersburg en Kopenhagen. Tegelij
kertijd heeft elke nul-meridiaan zijn
eigen standaard tijd.
Ook blijft het natuurlijk een pro
bleem om de posities van observato
ria ten opzichte van elkaar of bij
voorbeeld Greenwich nauwkeurig
vast te leggen. Daarvoor heb je nog
steeds zeer nauwkeurig het tijd ver
schil tussen die plaatsen nodig. Zo
hebben tussen Greenwich en Parijs
tussen 1690 en 1920 maar liefst 18
expedities plaatsgevonden met het
doel beide op gelijke tijd te krijgen.
Als het tijdsverschil in een doorgang
van een bepaalde ster met grote
nauwkeurigheid vastgelegd kan
worden, is het verschil in lengte te
berekenen. De eerste grootscheepse
continentale poging vindt plaats in

1840. In dat jaar worden bijna vier
honderd precieze chronometers
heen en weer gevaren van Greenwich
naar de Harvard University in Cam
bridge USA en terug om de positie
van Harvard t.o.v. Greenwich vast
te stellen.
 
Telegrafie
In de eerste helft van de 19e eeuw
wordt de telegrafie uitgevonden, en
in 1840 oppert de beroemde Morse
het idee een kabel van Engeland naar
Amerika door de Atlantische Oce
aan aan te leggen. Na diverse mis
lukte pogingen is in 1866 de onder
zeese telegrafie verbinding een feit.
Echter vanwege de grote capacitieve
vermogen van de kabel gaat het
verzenden erg moeizaam, en het
duurt nog vele jaren voordat een
goede verbinding wordt gelegd
waarover tijdsignalen verzonden
kunnen worden.
Ook de radio telegrafie over de Oce
aan komt pas in 1903, naar een uit
vinding van Marconi, in gebruik.
Pas in de eerste decennia van de 20
eeuw is met deze middelen redelijk
snelle communicatie over de gehele
wereld nodig, zodat dan het gebruik
van de “ouderwetse” tijd meet mid
delen afneemt.
 
Wat is de standaard?
Waar de eerste Greenwich astro
noom Flamsteed de nul-meridiaan
voorziet is niet met zekerheid be
kend, maar wel in de buurt van de
latere nul-meridianen. De beroemde
Edmund Halley definieert in 1742 de
nul-meridiaan ten opzichte van een
aantal sterren. Dat doet hij door
bovenop zijn nul-meridiaan een
noord-zuid gerichte telescoop te
plaatsen en sterdoorgangen te
meten. Deze standaard meridiaan
ligt 43 meter westelijk van de huidige
Airy nul-meridiaan. Bradly schaft in
1742 twee nieuwe meridiaan telesco
pen aan, en die komen 37 meter meer
naar het Oosten te staan. Airy ten
slotte verschuift de standaard voor
de laatste keer in 1851, nu 6 meter
verder naar het Oosten. Ook hier
komt een nieuwe meridiaan tele
scoop.
In 1870 presenteerde de bekende
astronoom Otto Struve een studie,

waaruit blijkt dat het beter zou zijn
om nog maar met één nul-meridiaan
te werken. Een open deur zou je nu
zeggen, maar vroeger was dat min
der vanzelfsprekend. Hijzelf vindt
Greenwich de meest geschikte, maar
begrijpt ook wel dat andere landen
daar vast bezwaar tegen hebben.
Fleming publiceert in 1879 een stu
die waaruit blijkt dat ruim 95% van
alle zeeschepen elf verschillende
nul-meridianen gebruiken, en dat
65% met Greenwich werkt.
 
Internationale meridiaan conferentie
In 1884 vindt vooral onder druk van
de Amerikanen een internationale
nul-meridiaan conferentie plaats in
Washington. Met name de grote
spoorweg maatschappijen zitten
daar achter, want die willen graag
over het gehele continent eenvormi
ge tijd afspraken maken. Op de con
ferentie worden 6 resoluties aange
nomen door 25 verschillende landen,
waarin afspraken worden gemaakt
over de nul-meridiaan, de tijd, het
lengtegraden net (180 graden West
en 180 graden Oost) en het begin van
de nautische en astronomische dag,
nl om 12 uur ‘s nachts.
Voor wat betreft de astronomische
tijd, loopt dat al gelijk mis. Verschil
lende astronomen zien dat het een
warboel wordt als alle waarnemin
gen nu opeens omgerekend moeten
worden gerefereerd aan de Green

18



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Bij een geocentrische ellipsoïde is de
verdeling van de breedtegraden ge
maakt ten opzichte van het meetkun
dig centrum van de Aarde. Dit is hoek
Alfa. Bij een geodetische ellipsoïde is
de verdeling als functie van de nor
maal op het vlak van de evenaar, hoek
Bèta.

Een Google opname van het observatorium in Greenwich. Links loopt de Nul
meridiaan van Airy, precies over zijn meridiaan telescoop heen. Bij gebruik
van moderne meet technieken blijkt de nul meridiaan van Airy niet op de goede
plek te liggen, maar ruim 100 meter is verschoven. Dit wordt ook wel de ITRF
meridiaan genoemd, omdat deze gekoppeld is aan het ITRF systeem.

wich tijd, en men laat alles voorlopig
bij het oude. Ook wat betreft de an
dere voorstellen voert alleen Japan
ze allemaal uit, en gaat in 1888 als
eerst over op standaard lokale tijd
welke gelijk is aan Greenwich tijd +
9 uur.
Een andere gebeurtenis brengt de
hele zaak in een stroomversnelling.
In maart 1911 wordt een tijdzender
boven op de Eiffeltoren in werking
gesteld. Frankrijk ziet zich opeens
als een leider in de wereld, en gaat
een tijdsein uitzenden van de Parijse
tijd minus negen minuten en 21 se
conden, of wel de Greenwich tijd,
hoewel Frankrijk nog niet de Green
wich nul-meridiaan erkent, en vast
blijft houden aan zijn eigen Parijse
meridiaan.
Het Franse Bureau des Longitudes
wil in diezelfde tijd meer sterren gaan
opnemen in zijn jaarlijkse publica
ties, maar heeft er zo langzamerhand
ook de buik vol van alle waarnemin
gen buiten Parijs steeds te moeten
omrekenen naar Parijse tijd. Op het
internationale congres van de Astro
nomical Ephemerides in Parijs in
oktober 1911 wordt besloten ook de
astronomische tijd te harmoniseren
met de Greenwich tijd.
In 1912 loopt de Titanic op een ijs
berg, en dat is het laatste zetje. Een
Frans schip zendt enige tijd voor de
aanvaring een waarschuwing voor
ijsbergen naar de Titanic, en stuurt
daarbij de lengte graden door ten
opzichte van de Parijs meridiaan,
maar de tijd ten opzichte van Green
wich. Dat levert natuurlijk enorme
verwarring op als de ontvanger niet
weet waaraan gerefereerd wordt,
hoewel de catastrofe van de Titanic
waarschijnlijk niet voorkomen zou
zijn indien wel tijd en lengte ten op
zichte van dezelfde meridiaan waren
doorgegeven. Door deze gebeurtenis
nemen in de volgende paar jaren
vrijwel alle landen de Greenwich tijd
en meridiaan als standaard over.
 
Ellipsoïde
Aan de hand van waarnemingen van
verschillende observatoria om de
wereld heeft de “Astronomische
Observator” in Greenwich, Airy, in
1830 de eerste ellipsoïde opgesteld.
Deze ellipsoïde is een iets afgeplatte

bol. Sindsdien zijn er nog diverse
nieuwere ellipsoïden gebruikt, en in
1984 is wereldwijd de laatste ellipsoï
de WGS84 in gebruik genomen.
Deze laatste is ontwikkeld uit vooral
satelliet waarnemingen, en is de
meest nauwkeurige. Toch is de afwij
king ten opzichte van de eerste uit
1830 verrassend klein. De radius van
de WGS84 ellipsoïde is bij de eve
naar 574 meter groter en bij de polen
496 meter groter. Bovendien is de
positie van de pool heel iets verscho
ven.
 
Geodetisch of geocentrisch
De ellipsoïden zijn geodetisch gede
finieerd. De Geodetisch breedte is
gedefinieerd als de hoek tussen de
normaal van de ellipsoïde en het vlak
van de equator. De geocentrische
breedte is gedefinieerd vanuit het
middelpunt van de Aarde. Op de

evenaar en op de pool zijn deze gelijk
aan elkaar. Maar omdat de ellipsoï
de afgeplat is, kan het snijpunt van
de normaal en het equatorvlak wel
tot 20 km verschillen met het middel
punt van de Aarde. Dat betekent dat
de breedte graden niet overal even
lang zijn uitgedrukt in kilometers.
Het verschil in geodetische en geo
centrische breedtegraden kan oplo
pen tot 12” of meer dan 300 meter.
Wie de nul-meridiaan in Greenwich
bezoekt, en goed oplet, ziet tot zijn
verbazing op de GPS dat de nul-me
ridiaan niet precies over de nul-me
ridiaan loopt, maar ergens anders.
Met behulp van satelliet waarnemin
gen is uiteindelijk in 1989 vastgesteld
dat de echte nul-meridiaan van
Greenwich 102,48 meter ten Oosten
van die mooie koperen strip ligt. En
de positie van de nul-meridiaan is nu
000 00‘ 05,3” . Hoe kan dat nou?
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Een kaart van de Aarde met daarop de plaatselijke afwijkingen van de MSL
en de ellipsoïde. Deze ontstaan door verschillen in de zwaartekracht versnelling
over de Aarde.

De verplaatsing van de nul-meridiaan
Vanuit de nul-meridiaan wordt de
Universal Time UT1, gedefinieerd.
Dat gebeurt met een loodrecht en
parallel op de nul-meridiaan opge
stelde meridiaan telescoop. Als een
bepaalde ster de oculair draad pas
seerde, drukte de waarnemer op z‘n
knopje, en bij het belletje leest zijn
waarnemer de klok af. De meridiaan
telescopen zijn loodrecht opgesteld
met behulp van water en kwik niveau
metingen. Ze staan dan in principe
loodrecht op het massa middelpunt
van de Aarde.
De nul-meridiaan systeem is gedefi
nieerd als zijnde de relatie tussen de
positie van een aantal zogenaamde
kloksterren, het meridiaanvlak op
een vast punt loodrecht op de WGS
84 ellipsoïde en de siderische tijd. De
siderische tijd is gelijk is aan de
tijdsinterval tussen twee doorgangen
van het nulmeridiaan vlak ten op
zichte van die sterren.
Eigenlijk sinds de invoering van de
universele tijd begin 20 eeuw is er
onduidelijkheid over de beweging
van de aardas. Pas in 1973 begint
men daar meer grip op te krijgen met
behulp van het U.S. Navy Transit
systeem, een soort voorloper van de
GPS, Very Long Baseline Interfero
metry (VLBI) en Lunar Laser Ran
ging (LLR).
In de jaren daarna slaagt men er
steeds beter in om naast het bestaan
de model wat gebaseerd is op de
“Aardse” geodetische ellipsoïden
een astronomisch model te maken,
wat uitgaat van de “fysieke Aardse”
eigenschappen, wat samenhangt met
het Aardse gravitatieveld. Vorig
jaar, in 2015, hebben enkele weten
schappers uitgezocht en gevonden
wat de oorzaak van de verschuiving
is.
Het blijkt dat beide modellen elk een
iets verschillende uitkomst geven
voor de plaats van de nul-meridiaan.
Met andere woorden, het massa
middelpunt is voor Greenwich een
heel klein beetje verschoven ten op
zichte van het meetkundige middel
punt van de WGS ellipsoïde.
Daardoor kijkt de meridiaan tele
scoop wel in de Noord-Zuid richting
parallel aan de WGS 84 ellipsoïde
meridiaan, echter in verticale rich

Zoals al genoemd is de WGS een
geodetische ellipsoïde. Het zeewater
op de Aarde stroomt altijd naar het
laagste punt, of mooi gezegd; het
water zoekt altijd de laagste gravita
tie potentiaal. Stel dat de Aarde
volledig met water bedekt zou zijn,
dan krijg je uiteindelijk een orthome
trische bol, of wel ter plaatse van het
wateroppervlak heerst overal dezelf
de gravimetrische potentiaal. Hoe
hoog het water staat op een bepaalde
plaats op Aarde is dan afhankelijk
van de lokale gravitatie versnelling
en de soortelijke massa van het
water. We gaan er dan vanuit dat het
niet waait, en de Maan en Zon effec
ten verrekend zijn.
De hoogte in de GPS wordt daarom
ook omgerekend naar gemiddeld
zeeniveau, of Mean Sea Level. Als
het goed is, zul je inderdaad zien dat
het gemiddeld zee oppervlak, tussen
eb en vloed in, inderdaad op nul
meter ligt.
Bij Rotterdam is het verschil tussen
WGS 84 en MSL -44 meter, in Go
tenburg -36 meter, Lissabon -54 m
en Helsinki -18 meter. In Scandina
vië is de zwaartekracht versnelling
groter dan in ZW Europa. Als je met
de boot van Rotterdam naar Göte
borg vaart, moet je “omhoog”
varen, een helling van 0,001%.
 

ting onder een hele kleine hoek, de
ruimte in. Pas als je de nul-meridiaan
102 meter verschuift in oostelijke
richting, en de telescoop ten opzich
te van het geodetisch aardcentrum
precies verticaal opstelt, zit je weer
goed.
Een andere factor welke ook nog een
zeer kleine invloed heeft op de wer
kelijke plaats van de nul-meridiaan
is de continentale drift. Het Europe
se continent schuift elk jaar zo’n 2,5
tot 3 cm naar het NO. Aangezien de
WGS 84 ellipsoïde vastligt, zal de
nul-meridiaan op de Aarde constant
een kleine 2 cm per jaar naar het
Westen schuiven.
 
WGS 84, GPS en MSL
Ook het GPS systeem gebruikt de
World Geodetic System 84, kortweg
WGS 84 als model. Dit model zit
opgeslagen in elke GPS ontvanger.
Maar stel nu dat je op een mooie
zomerse dag naar het strand gaat bij
Scheveningen. Je blaast de boot op,
en je stapt in het bootje om een
eindje te gaan peddelen. Uit voor
zorg neem je de GPS mee, voor het
geval je te ver uit de kust getrokken
wordt door de stroom. Als de GPS
op WGS 84 ingesteld staat, zul je zien
dat je op – 44 meter hoogte zit, dit
terwijl de boot niet lek is, en je nog
steeds op het water drijft.
Hoe komt dit?
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Voor het ICRF reference frame zijn veel quasars gebruikt. Deze staan zeer
ver weg, en hun schijnbare positie zal met de jaren vrijwel niet veranderen zodat
ze als “vast” punt kunnen dienen. Eén van die quasars is 1946+7658, op een
afstand van 11,5 miljard lichtjaar. Deze kun je zelf vastleggen. Hier een op
name met een C14 en ST-8 camera en 20 minuten belicht.

Toch klopt het meestal niet hele
maal. Zoals al genoemd, voor het
berekenen van de orthometrische
hoogte zit in de GPS een omreken
model. De resolutie van dat model is
10 graden, daartussen wordt gemid
deld; er zijn dus 410 punten in het
model. Afhankelijk van de plaats
waar je zit kan er daardoor een fout
in de berekening komen van maxi
maal 27 meter. Meestal is deze fout
kleiner, wereldwijd zit 90% onder de
5 meter, en in Europa is 93% < 5
meter.
Als je in Nederland precies de hoog
te wilt weten, is het nauwkeurigste
de informatie van de stafkaarten te
halen. De fout die de GPS maakt is
echter klein, dus voor de meeste
doeleinden verwaarloosbaar.
 
Waar alles aan vast zit
Ons Aardse systeem is gekoppeld
aan het International Celestial Refe
rence Frame, kortweg ICRF. Het
“Frame” bestaat uit 608 extra galac
tische radiobronnen. De positie van
deze bronnen is met het VLBI radio
telescopen netwerk tot op een nauw
keurigheid < 0,5 mili-boogseconden
vastgelegd. Daaraan gekoppeld is
een optische tegenhanger, voorna
melijk sterren uit de Hipparcos cata
logus.
Om de paar jaar worden de positie
metingen van het ICRF ten opzichte
van het WGS 84 opnieuw uitge
voerd. Ook de gravitatie versnellin
gen op alle plaatsen op Aarde wor
den steeds beter in kaart gebracht,
en soms wordt de ellipsoïde en de
bijbehorende omrekeningen daarna
iets aangepast omdat de nauwkeu
righeid met de tijd ook steeds verder
toeneemt. Dan praten we echt over
centimeter werk op de Aarde, voor
ons amateur werk of autonavigatie
maakt dat niets meer uit.
 

Wat een tijd!
We mogen misschien boffen dat we
in deze tijd leven. De mensheid heeft
er tienduizenden jaren over gedaan
om te navigeren met wat het oog kon
zien en het geheugen kon onthou
den. Omstreeks 1500 gaan we instru
menten gebruiken en bewegingen
van hemellichamen benutten om de
tijd en positie te berekenen. Met veel
moeite slagen we erin in een tijdsbe
stek van 500 jaren tot omstreeks de
jaren tachtig van de vorige eeuw een
nauwkeurigheid te behalen van en
kele kilometers. Ik heb vroeger zelf
gevaren, niet als stuurman trouwens,
maar als werktuigkundige, en ik
weet nog dat midden op de oceaan
de positie van het schip bepaald
moest worden door na zonsonder
gang (minimaal) twee sterren te “
schieten”. Via omrekentabellen uit
almanakken kun je die twee posities

omrekenen naar twee cirkels op de
aarde. Op één van de twee snijpunten
is jouw positie, en het juiste punt kun
je bepalen door het te combineren
met het “gegist” bestek. Soms ge
beurde het wel eens, bij een lange
oceaan oversteek en lang slecht weer,
dat je honderden kilometers van de
gegiste positie uitkwam, na een ster
retje schieten. In 1978 komt de voor
loper van de GPS aan boord. Omdat
het een Amerikaanse maatschappij
was, als één van de eerste. Deze GPS
heeft het formaat flinke koelkast,
van ongeveer anderhalve meter
hoog. Nu, nog geen veertig jaar later,
stoppen we alles in een doosje van
enkele centimeters, met de positie tot
op enkele meters en de tijd in hon
derdsten van secondes. Allemaal
heel vanzelfsprekend; het is daarom
af en toe eens goed te bedenken van
waar we zijn gekomen.

Agenda
19 aug – 23 aug 2016 – ESOP XXXV te Guildford, UK

5 november 2016 – amateur bijeenkomst te Goirle

3 december 2016 – Sterbedekkersdag te Leiden

8 april 2017 ? – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

6 mei 2017 ? – jaarvergadering KNVWS te De Bilt
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Bedekkingen elders in Europa
Op 17 maart werd door Delincak en
Korec (Slowakije) en Gaehrken
(Duitsland) een bedekking door
(412) Elisabetha waargenomen met
een duur van 4 tot 7,22 seconden.
Delincak zag wellicht een satelliet
van de planetoïde (zie figuur 1).
Op 18 maart werd door Delincak
(Slowakije) een bedekking door
(3147) Samantha waargenomen met
een duur van 1,60 seconden.
Ook op 18 maart werd door Gaehr
ken en Kloes (Duitsland) een bedek
king door (46) Hestia waargenomen
met een duur van 10,56 resp. 10,48
seconden.
Ook op 18 maart werd door Katten
tidt (Duitsland) een bedekking door
(53418) 1999 PY3 waargenomen met
een duur van 1,28 seconden.
Op 27 maart werd door Pallares
(Spanje) een bedekking door (1351)
Uzbekistania waargenomen met een
duur van 3,22 seconden.

Op 31 maart werd door Schenker
(Zwitserland) een bedekking door
(404) Arsinoe waargenomen met een
duur van 9,76 seconden.
Op 11 april werd door 8 waarnemers
in Frankrijk en Italië een bedekking
door (164) Eva waargenomen met
een duur van 1,29 tot 3,45 seconden.
Op 14 april werd door 7 waarnemers
in Frankrijk een bedekking door
(168) Sibylla waargenomen met een
duur van 8,19 tot 16,46 seconden.
Zie figuur 2.
Op 15 april werd door Frappa en
Klotz (Frankrijk) met de automati
sche TAROT telescoop een bedek
king door (202) Chryseis waargeno
men met een duur van 4,22 seconden.
Op 2 mei werd door Moravec (Tsje
chië) een bedekking door (192) Nau
sikaa waargenomen met een duur
van 2,74 seconden.
Op 23 mei werd door Haymes (UK)
een bedekking door (583) Klotilde
waargenomen met een duur van 1,76
seconden.
 

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 4
bedekkingen geselecteerd. Planetoï
de Jena maakt een grote kans op een
bedekking voor NEDERLAND.
Het gebeurt helaas wel erg laag
boven de zuid-westelijke horizon.
Gebruik Occult Watcher voor meer
sterbedekkingen. Kijk in alle geval
len van 10 minuten voor tot 10 mi
nuten na het opgegeven tijdstip.
 
Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen waar
nemen, dan kan men terecht op in
ternet op pagina ftp://ftp.ster.kuleu
ven.ac.be/dist/vvs/asteroids
Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.

Door Jan Maarten Winkel 

 

Ook het tweede kwartaal van 2016 is productief te noemen met 16 waarnemingen. Helaas geen bedekkingen dit 

keer. 

De voorspellingen voor het volgende kwartaal zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin 

de berekeningen verzorgd heeft. 

 

Waarnemingen door leden 

De volgende planetoïden zijn door leden van DOA waargenomen, echter zonder een bedekking. 

 

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

4 apr. 5875 Kuga   X 

7 apr. 45566 2000 CK58   X 

10 apr. 166728 2002 TV248  X  

10 apr. 41627 2000 SK171  X  

16 apr. 8076 Foscarini   X 

26 apr. 49535 1999 CB57  X  

1 mei 8533 Oohira X  X 

5 mei 4495 Dassanowsky   X 

5 mei 110329 2001 ST287   X 

8 mei 3295 Murakami   X 

12 mei 32188 2000 NR25   X 

13 mei 13123 Tyson   X 

26 mei 5234 Sechenov  X  

26 mei 8475 Vsevoivanov X   

5 juni 20805 2000 SC220   X 

 

Sterbedekkingen door Planetoïden
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 JULI 2016 – 1 OKTOBER 2016 

 

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 

Datum Tijd UT h
o
 AZ

o
 Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 

Za/zo 31-07 02.13 22 201 24 Themis 160 km 12.3 Frankrijk 

Vr/za 06-08 02.14 12 220 526 Jena 47 km 15.0 NEDERLAND 

Do 01-09 19.59 16 152 159 Aemilia 131 km 13.3 Griekenland 

Di/wo 28-09 04.35 55 204 60 Echo 61 km 11.7 Denemarken 

 

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

Za/zo 31-07 UCAC4-382-161074 10.7 21h55m.9 -13º40’ 1.8 12s 

Vr/za 06-08 UCAC4-365-185923 10.9 20h54m.8 -17º05’ 4.1 3s 

Do 01-09 UCAC4-361-201322 10.3 21h00m.6 -17º57’ 3.0 12s 

Di/wo 29-09 UCAC4-546-009789 10.5 04h32m.7 19º07’ 1.5 8s 

 

Verklaring symbolen: 

h
o
: hoogte ster boven de horizon 

AZ
o
: azimut ster (0

o
=Noord;90

o
=Oost;180

o
=Zuid;270

o
=West) 

d m: helderheidsafname bij bedekking 

T max: maximale tijdsduur bedekking 

 

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2016
 
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan 

B 20-08-16 Za 23:46 128639 7,3 31 142 -26 4N 91- 

B 28-08-16 Za/zo 02:58 96339 8,3 21 87 -16 4N 19- 

B 03-11-16 Do 17:27 160691 7,3 10 223 -12 2N 14+ 

B 19-11-16 Vr/za 02:06 97512 7,9 49 141 -45 6N 73- 

B 07-12-16 Wo 18:36 146719 8,3 31 190 -28 2S 54+ 

B 13-12-16 Ma/di 02:38 93950 5,3 31 255 -44 25N 98+ 
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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