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Redaktioneel
ESOP XXXV in Guildford ligt
alweer achter ons. Dit zeer ge
slaagde symposium werd vanuit
onze club vertegenwoordigd door
Eberhard Bredner, Henk de
Groot, Frank Schaffer, John Sus
senbach en Jan Maarten Winkel.
Henk geeft een uitgebreid verslag
van dit weekend.
 
In de nalatenschap van Peter Bus
vond Henk Bril een bijzonder do
cument, welk al sinds 1977 aan de
muur hing in het huis van Peter.
 
Op 3 december wordt de Sterbe
dekkersdag georganiseerd. Deze
zal plaatsvinden op Sterrewacht
Leiden en vindt plaats samen met
de werkgroep Kleine Planeten.
Indien u een bijdrage (voordracht,
demonstratie e.d.) aan deze dag
heeft, kunt u dat bij Jan Maarten
Winkel melden.
Op de Sterbedekkersdag zal ook
de algemene leden vergadering
gehouden worden. De vergader
stukken vindt u in dit nummer.
 
Ik wens u veel leesplezier met deze
Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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De auto op de bovenste verdieping in
de trein. Zichtbaar is een tussendeur.

Binnengekomen zien we direct twee
oude bekenden: Tim Haymes en
Richard Miles. We schrijven ons in,
en babbelen wat, het is immers nog
rustig, en de meesten zijn er kennelijk
nog niet.
Samen met Tim loop ik naar de re
ceptie, waar we de sleutel van de
kamer kunnen halen. Jan Maarten
slaapt in een ander gebouw.
De Campus bestaat uit een groot
terrein met universiteits gebouwen,
woongebouwen en enkele restau
rants en kroegen. De meeste studen
ten zijn naar huis, maar er zijn nog
wel een aantal voornamelijk buiten
landse studenten aanwezig.
Om 18:00 uur is de eerste officiële
bijeenkomst, een buffet in een van de
restaurants. We hebben nog ander
half uur, en we besluiten nog even de
stad in te gaan.
 

In Engeland.
Aangekomen in Engeland regent het
natuurlijk, hoe is het mogelijk! Op
de motorway proberen we ergens een
broodje te krijgen. Gelukkig is door
het teruggaan in de tijd het honger
gevoel iets gezakt. Het eerste restau
rant missen we omdat we de afslag
voorbij rijden, maar de tweede weten
we wel te vinden. Het links rijden
gaat prima, ook de rotondes nemen
we maar linksom, met het verkeer
mee. Jan Maarten rijdt aan de ver
keerde kant van de weg net of hij
nooit anders gedaan heeft. Het is
ook in Engeland vrijdagmiddag, en
we staan dan ook regelmatig stil in
de file. Maar omstreeks 16:00 uur
komen we heelhuids aan op de Cam
pus. De auto wordt met parkeerver
gunning op de parkeerplaats gezet,
en we wandelen naar de Lecture Hall
op de campus, waar de registratie is.
Al gauw zien we de “ESOP XXXV”
bordjes, die we maar hoeven te vol
gen.

Op een korte file na, op de autoweg
tussen Eindhoven en Antwerpen,
verloopt de reis voorspoedig. In
België besluiten we net na de Franse
grens wat te gaan eten, maar daar
blijkt uiteindelijk niets meer te zijn
tot Calais. Op de Belgisch-Franse
grens worden we van de autoweg
gehaald. In colonne moeten alle auto
‘s langzaam een rotonde rondrijden,
waarbij soldaten en politie agenten,
allemaal uitgerust met indrukwek
kende wapens, ons inspecteren. We
zien er kennelijk betrouwbaar ge
noeg uit, en mogen onze weg vervol
gen.
 
De tunnel.
Het is 12:40 uur, en we zijn een uur
te vroeg aangekomen bij de tunnel,
maar we mogen mee met een auto
trein welke een uur eerder gaat. Ook
hier wordt de auto weer uitgebreid
geïnspecteerd op aanwezigheid van
waren en vluchtelingen. Vervolgens
kunnen we vlot doorrijden de trein
op. De wagons hebben twee verdie
pingen, en op elke verdieping passen
vijf auto’s per rijtuig. Tijdens de rit
gaan de tussendeuren dicht. Door
normale personen deuren kun je wel
van het ene naar het andere rijtuig
lopen, echter de deuren sluiten wel
weer automatisch, zodat de trein
goed gecompartimenteerd blijft. Bij
een brand zal de trein ook altijd
doorrijden totdat deze uit de 45 km
lange tunnel is. De reis in de tunnel
zelf duurt ongeveer 20 minuten.
Op het diepste punt onder het kanaal
kun je inderdaad aan de druk in je
oren voelen dat je aardig gezakt
bent. Het diepste punt ligt dan ook
op ongeveer 100 meter onder zeeni
veau, maar mogelijk heeft dat ook te
maken met drukgradiënten welke
optreden ten gevolge van het trein
verkeer.
 

Verslag van ESOP XXXV in Guildford
Door Henk de Groot
 
Om 09:00 uur, op vrijdag 19 augustus, staat Jan Maarten Winkel aan de deur. Hij komt mij afhalen voor alweer
de vijf-en-dertigste ESOP, dit keer in Guildford, een universiteits stadje in Kent, ten zuiden van Londen. We zijn
met z’n tweeën. John Sussenbach komt ook, maar die gaat met het vliegtuig. Harrie Rutten had ook graag mee
gewild, maar moest afzeggen in verband met zijn ongeval.
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Tim Haymes

De koepel van de sterrenwacht van de
universiteit .

Guildford.
Het regent nog steeds een beetje als
we het stadje inlopen, ongeveer 15
minuten gaans vanaf de Campus.
Het centrum is modern, en er zijn
weinig echte oude Engelse vakwerk
huizen. Heel wat anders als bijvoor
beeld de stad York, en veel meer
gelijkend op een doorsnee Neder
landse stad. We proberen het kasteel
te vinden, maar dat vinden we niet,
en door de regen gaan we dan maar
weer terug.
 
Welkomst receptie en buffet.
Om 18:00 uur staan we op de wel
komst receptie in de Wates Bar.
Meer dan de helft van de deelnemers
is inmiddels al gearriveerd, of komen
nog gedurende de avond. Ook John
Sussenbach is aangekomen, en hij
heeft ook een goede reis gehad, eerst
met het vliegtuig, dan met de bus, en
het laatste stukje met de trein. Op de
tafels staan allerlei soorten sandwi
ches en wat kleine snacks. We praten
weer bij, en veel mensen zijn ook
benieuwd naar Harrie. Daarna is er
een excursie naar het observatorium
van de universiteit. Deze staat er pas
sinds ruim 3 jaar, nadat er een vak
groep astronomie op de universiteit
is gestart. In een relatief kleine
kunststof koepel staat een 16“ Orion
SC telescoop op een Paramount ME
montering. Achter de telescoop is
een CCD astro-camera gemonteerd.
De instrumenten worden voorname
lijk gebruikt in de praktijklessen
voor de studenten. Jammer is het dat
pal naast het observatorium aan de
zuidkant een grote boom staat,
waardoor het alleen mogelijk is ob
jecten aan de zuidelijke hemel waar
te nemen welke flink hoog aan de
hemel staan. En ook in Engeland
loopt de ecliptica aan de zuidelijke
hemel. Na de rondleiding nemen we
nog een Engels pilsje, waarna we
naar onze kamer gaan; de bar sluit
dan.
 
Zaterdag 20 augustus.
Om 07:00 uur kun je al ontbijten in
het Wates House, en inderdaad, er
zijn al verschillende vroege vogels
aanwezig kort na zeven uur. De kok
blijkt zich echter verslapen te heb
ben, en een dik half uur later kunnen

we pas aanvallen. Daarbij moet wel
aangetekend worden dat het ontbijt
uitzonderlijk goed is. Behalve ver
schillende soorten brood, kaas en
jam ook gebakken eieren met bacon,
bonen in tomatensaus, worstjes, ge
kookte eieren, veel soorten muesli,
yoghurt en ga zo maar door.
Om 8:45 uur worden we verwacht in
het Lecture Theatres voor het pro
gramma. Alle locaties liggen binnen
enkele minuten loopafstand van el
kaar, dus dat gaat gemakkelijk.
 
Programma:
Opening:
Tim Haymes trapt de bijeenkomst af
met de huishoudelijke mededelin
gen. Eerst natuurlijk waar je alles
kunt vinden, geen overbodige luxe,
want de Universiteits Campus heeft
veel weg van een doolhof. Natuurlijk
ook waar de nooduitgangen zijn.

Dan verzorgt Wolfgang Beisker de
officiële opening. Hij doet dat in de
naam van Hans J Bode, de voorzit
ter. Hans is niet gekomen omdat hij
oververmoeid is na enkele reizen en
ziek geweest te zijn.
Eberhard Bredner verzorgt dan een
kort in memoriam van Alfons
Gabel, welke in juni op 64 jarige
leeftijd is overleden. Alfons heeft
met name ook met veel zonne-eclips
expedities meegedaan. Eberhard
besluit zijn betoog met het gezamen
lijk zingen van ”For they were very
good fellows”.
Vervolgens houdt Andreas Eberle
een in memoriam over Otto Farago.
Otto is op 3 augustus overleden op
56 jarige leeftijd. Otto had al vele
jaren kanker, maar wist daar met
vallen en opstaan mee te leven totdat
het fataal werd. Na een minuut stilte
voor onze overleden sterrenkunde
vrienden starten de presentaties.
 
BAA past van Tim Haymes en Ri
chard Miles.
Richard geeft in de eerste presentatie
een stukje geschiedenis van de BAA
(British Astronomical Association)
betreffende bedekkingen weer. Het
begint eigenlijk allemaal met Gor
den Tayler. Gorden werkt in de
tweede wereldoorlog bij de RAF, en
wordt na de oorlog meteoroloog, en
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Richard Miles

De nog jonge Andrew Elliot en Eberhard Bredner tijdens hun rakende Maan
expeditie op het Engelse platteland op 28 september 1989.

van de waarneem locatie ten opzich
te van de ster en Titan, en natuurlijk
de atmosfeer zelf.
Begin jaren 90 van de vorige eeuw
wordt de eerste software voor home
computers ontwikkeld voor het
doen van BAA bedekkingen voor
spellingen. In 1997 verricht Richard
de eerste positieve bedekking in En
geland, berekend met deze software
en voorspeld in het BAA circular.
 
BAA present door Tim Haymes.
Ook nu zijn de leden Asteroid and
Remote Planets Section van de BAA
actief. Op 20 februari 2010 wordt de
door Steve Preston voorspelde be
dekking van een 11e magnitude ster
door de planetoïde (130) Electra
waargenomen. De gecoördineerde
actie is indertijd door Andrew Elliot
opgezet, en 7 Britse waarnemers
weten een bedekking vast te leggen.
Een bedekking door (275) Sapientia
op 30 september 2015 wordt door
maar liefst 14 Britten vastgelegd. Het
bijzondere is misschien wel dat er
van te voren vrij veel ruchtbaarheid
aan de voorspelling is gegeven.
Daardoor hebben verschillende
nieuwe waarnemers de bedekking
visueel waargenomen, wat uiteinde
lijk weer tot enkele nieuwe enthousi
aste leden heeft geleid.
 
BAA future door Tim Haymes.
Wat zijn onze Britse collega’s van
plan in de toekomst te gaan doen?
Ze willen de geografische spreiding
van waarnemers verbeteren. Dat is
natuurlijk niet eenvoudig, want vaak
krijg je het bedekkingsvirus van ie
mand die niet zo ver uit de buurt
woont, en bij wie je eens een keer kan
meekijken. Verder willen ze meer en
beter gebruik maken van de nu al
bestaande hulpmiddelen, software

vrij kort daarna stapt hij over naar
het Nautical Almanac Office, waar
astronomische berekeningen wor
den gedaan. Daar begint hij als een
van de eerste met het voorspellen van
bedekkingen door de Maan. Hij
heeft daar de Occultation Machine
geconstrueerd, een stukje software
dat draait op een buizen en lampen
computer, welke nu in het Science
Museum in Londen te bewonderen
is. In 1952 begint hij met het voor
spellen van Planetoïden bedekkin
gen, en in 1958 wordt een van de
eerste bedekkingen, een bedekking
door Juno in Zweden, daadwerkelijk
waargenomen.
In de archieven van het BAA journal
zijn de vroege bedekkingen terug te
vinden van 139 Tauri door de Maan
in 1972 en Epsilon Geminorum door
Mars in 1976. Deze worden met
name waargenomen door de enkele
jaren geleden overleden Andrew
Elliot, ook een bedekkings pionier.
De bedekking van 28 Sagittarii door
Titan op 3 juli 1989 is de eerste die
door Richard Miles wordt gedaan.
Dat gebeurde in die tijd allemaal nog
visueel. Richard herinnert zich nog
dat hij beducht was dat de blinde
vlek in het oog voor foutieve tijdstip
pen zou kunnen zorgen.
Naderhand zijn meer Titan bedek
kingen waargenomen, zoals in 2003
en 2014, ook met bijvoorbeeld de 2,4
m telescoop op La Palma. Omdat het
sterlicht door de Titan atmosfeer
afgebogen wordt, zie je een zeer
specifiek lichtpatroon, afhankelijk

en camera. Uitbreiding naar 12 bit
en 16 bit camera’s is een verbetering
omdat daarmee de helderheden over
een groter bereik vastgelegd kunnen
worden, wat vooral handig is bij
bedekkingen door objecten met een
atmosfeer. Voor de rest houden ze
zich aanbevolen voor suggesties.
 
Revisiting observations of the 44 Cap
lunar graze of 28-09-1989, door Alex
Pratt.
Op 28 september 1989 is er een
maansverduistering, zichtbaar in
Europa. Tijdens deze eclips vindt er
een rakende bedekking plaats van de
ster 44 Cap. Een aantal mensen pro
beren deze bedekking waar te nemen
vanuit Engeland, waaronder An
drew Elliot en Eberhard Bredner. De
te bedekken ster heeft een helderheid
van magnitude 9,2 en scheert langs
de noordelijke maanrand. Voor het
waarnemen gebruikt Andrew een 25
cm/f 6,3 SC telescoop, met een beeld
versterker en MSF ontvanger. Eber
hard gebruikt een 10 cm/f 16 refrac
tor. De waarneem locatie is ergens
op het Engelse platteland, pakweg
zo’n 50 km ZZW van Birmingham.
Deze waarneemplaats is nu eenvou
dig terug te vinden op Google Earth.
Te zien is dat er nu een grote boeren
schuur staat, maar in 1989 is dat nog
een onbebouwd gedeelte bij de boer
derij. Het is in 1989 nog een hele
moeite geweest om de juiste coördi
naten van de waarneem plek te vin
den. Gedetailleerde kaarten zijn
nauwelijks verkrijgbaar omdat ze
militair strategische informatie zou
den bevatten. Uiteindelijk is het ge
lukt om in de bibliotheek van de
Universiteit van Birmingham een
kaart te mogen inzien. Dan is het
tegenwoordig toch allemaal wat
eenvoudiger!
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Op 21-03-1972 wordt een rakende Maan bedekking waargenomen van de ster
139 Tau door verschillende groepen waarnemers uit Engeland waaronder
Richard Miles. De bedekking wordt een groot succes. Op het bovenste deel
van de figuur zijn de resultaten afgezet tegen het op dat moment bekende
Maanprofiel. Bij de onderzijde zijn dezelfde waarneem resultaten afgezet tegen
het nu bekende veel betere maanprofiel.

de grafische weergave van de flux
van de te bedekken ster meestal wel
opmaken; de helderheid veranderin
gen moeten min of meer vloeiend
verlopen. De werkwijze voor het
analyseren van LiMovie is duidelijk
beschreven in zijn presentatie. De
presentatie staat, of komt binnen
kort op de DOA-site te staan.
 
The grazing Occultation op 139 Tau
op 21-03-1972 door Richard Miles.
Ook Richard is al decennia actief op
allerlei gebieden. In 1972 neemt hij
een rakende bedekking waar van 139
Tau. In die tijd gaat de tijdwaarne
ming nog met een stopwatch en
wordt visueel waargenomen. Voor
de bedekking zoek je eerst zo’n
mooie rode Engelse telefooncel op,
die zijn dan nog overal te vinden.
Met het tijdsignaal, wat dan nog
door de telefoon te verkrijgen is, zet
je de stopwatch op de goede tijd.
De coördinaten voor deze bedek
king zijn ook door Tayler berekend.
De bedekking wordt door 11 groe
pen waargenomen. De resultaten
gaan per post weer terug naar Gor
don Tayler, die vervolgens de waar
neemleider hartelijk bedankt voor
de vele succesvolle waarnemingen en

In 1989 is het Maanprofiel nog slecht
bekend; nu met de waarnemingen
van de LRO mag je stellen dat het
profiel zo goed als bekend zijn.
Daarom zijn de oude waarnemingen
door Alex opnieuw uitgewerkt met
Occult 4.
Andrew heeft 2 verdwijningen en 2
wederverschijningen waargenomen.
De eerste weder verschijning klopt
niet met het nu bekende maanpro
fiel. Hoe komt dat?
Naspeuringen in de oude archieven
van Andrew, die allemaal bewaard
zijn gebleven, laten zien dat er een
overschrijffout is gemaakt vanaf de
eigen notities van Andrew naar de
uiteindelijk opgeslagen rapportage.
Wat zijn de wijze lessen uit deze
geschiedenis?
1. Bewaar altijd je eigen notities,
video of andere opnames.
2. Controleer of jouw eigen waarne
mingen correct in de uiteindelijke
rapportage staan.
3. Houd er rekening mee dat gege
vens dragers (DVD, Harde schijven)
na jaren hun informatie mogelijk
gaan verliezen, dus maak heel af en
toe een nieuwe kopie.
 
Koffie.
Dan is er koffie. Bij elke koffie en
thee pauze worden we ruim voorzien
van koeken. Ook is er de eerste dag
tijdens de pauzes een demonstratie
van de Raspberry Pi GPS time ser
ver. Dit is een vernuftig apparaatje
gebouwd door David Briggs van de
Hampshire Astronomy Group uit
Clanfield. Het bestaat uit een GPS
tijdontvanger, welke de GPS tijd
ontvangt, en een doosje elektronica
die deze tijd in de computer brengt.
Als je dan een video opneemt van een
bedekking, kun je de Raspberry als
tijd gebruiken. In eerste instantie is
de demonstratie binnen, bij de koffie
tafel. Echter daar blijkt geen GPS
ontvangst te zijn. Buiten op het
pleintje voor de Lecture Hall lijkt een
beter idee, maar de frequent overko
mende regenbuien jagen de demon
stratie uiteindelijk naar de gang, vlak
voor het raam, waar wel GPS ont
vangst is. Natuurlijk ontstaat er weer
een levendige discussie of de compu
ter niet intern het tijdsignaal gaat
vertragen. Daar komen we niet uit,

en de suggestie die we gegeven heb
ben aan David is eens aan Gerhard
Dangl uit Oostenrijk te vragen of hij
dat wil testen. Gerhard heeft al vele
van dergelijke systemen doorgeme
ten met soms verrassende resultaten.
 
Hyades double star analyses using
LiMovie and notes on OccultWatcher
Lunar Feed door Tim Haymes.
Deze presentatie gaat over het waar
nemen van dubbelsterren door de
Maan. Wanneer de ster achter de
donkere maanrand verdwijnt, ge
beurt dat normaal in een keer. Be
treft het een dubbelster, dan zal de
lichtafname in twee trappen geschie
den. Het waarnemen van mogelijke
dubbelsterren is zinvol omdat vaak
lang niet altijd bekend is of een ster
wel of niet bekend is.
Tim werkt de waarneming uit met
LiMovie versie 0.9.98.2a, wat de
laatste versie is. Het installeren is
eenvoudig, een goede handleiding is
echter nergens te vinden. Omdat de
video’s meestal groter zijn dan 2 MB
heb je Avisynth nodig om deze grote
avi bestanden te kunnen lezen. Waar
je op moet letten is dat de even en
oneven fields in de juiste tijd volgor
de worden afgelezen. Dat kun je uit
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Hierop is de telescoop van Vaclav
Priban te zien. De telescoop staat op
zolder op een aparte vloer onder een
groot luik in het dak.

Vaclav Priban

De portable IOTA-ES reis telescoop
vorig jaar halverwege de ontwikke
ling. De nieuwe kijkerbuis en de visu
ele zoeker telescoop zijn al aange
bracht. Hierna blijkt dat de spiegel
niet in evenwicht te krijgen is, en wordt
een nieuwe spiegelkooi gemaakt.

benadrukt dat hij op z’n minst een
maand nodig heeft om alles uit te
werken. Dan gaat dat nu toch snel
ler. Ook deze waarnemingen zijn
door Tim Haymes opnieuw uitge
werkt met de meest recente maan
profielen. Dan vallen gelijk twee
dingen op, nl: de oude waarnemin
gen stemmen goed overeen met de
huidige profielen, beter dan met de
oude Watts profielen en het is toch
een enorme prestatie geweest van de
waarnemers in 1972 dat ze met een
voudige middelen toch zulke goede
resultaten hebben kunnen bereiken.
Ook een nadeel van de huidige inter
net tijd is, dat je die lekker ouderwet
se briefwisselingen niet meer kunt
lezen, compleet met aanhef en hand
tekening. Dat was nog geen een
heidsworst zoals alle e-mailtjes nu
zijn. Maar goed, er zitten soms ook
wel eens voordelen aan internet.
 
Occultation of the open cluster Hya
des by the Moon, door Vaclav Priban.
De titel geeft maar een klein deel van
de presentatie weer. Het gaat vooral
op de wijze waarop Vaclav zijn
hobby beoefent. Vaclav is onder
meer werkzaam als technicus bij het
Planetarium in Praag en kan voor
het waarnemen gebruik maken van
de volkssterrenwacht die erbij hoort.
Daarnaast neemt hij waar vanuit een
familie vakantiehuisje op het platte
land. Dat staat op een mooie donke
re plaats in het Reuzengebergte. Hij
is begonnen met een 16 cm Newton
welke op een betonnen zuiltje in het
weiland geplaatst kon worden, maar

A greeting van Harrie Rutten.
Harrie kan helaas niet aanwezig zijn,
maar hij heeft wel een korte presen
tatie gestuurd waarin hij het ongeval
beschrijft en vertelt hoe hij er aan toe
is. Alle aanwezigen wensen hem veel
beterschap en hopen hem volgend
jaar, of later, weer te zien. Als het
goed is heeft Harrie een wenskaart
van iedereen thuisgekregen.
 
De Lunch.
Intussen is het middag geworden.
Omdat het tussen de buien weer even
droog is, wordt er eerst een groeps
foto genomen, en daarna volgt de
lunch. De lunch bestaat uit een tafel

dat is niet altijd even handig, vooral
niet in de winter als er een dik pak
sneeuw ligt.
Het dak van het familie huis was in
slechte staat, en stond op instorten.
Vavlav heeft daarom het dak volle
dig vervangen, en aan de zuidkant
heeft hij een groot luik gemaakt
waaronder de telescoop staat opge
steld. De telescoop opstelling (20 cm
SC, samen met een 75 mm refractor)
staat op een stevige driepoot op een
afzonderlijke vrije vloer die op de
fundering van het huis staat. Hier
mee heeft hij op 5 september 2015 de
Hyaden bedekkingen met succes
waargenomen.
 

De ontwikkeling is nu twee jaar
gaande. Bij het eerste prototype
blijkt de tubes veel te zwaar te zijn.
Bij een test moeten er verschillende
stukken ijzer met Duktape onderaan
de spiegel bevestigd worden om de
telescoop in evenwicht te krijgen.

met verschillende soorten broodjes
met beleg en verder snacks, met als
nagerecht een soort koekgebak, en
allemaal goed verzorgt.
 
A Portable 20” telescope door Kon
rad Guhl.
De achtergrond van deze presentatie
is dat het waarnemen van bedekkin
gen door relatief zwakke TNO’s en
manen van de grote planeten steeds
meer in de belangstelling komt. Om
zo’n bedekking waar te kunnen
nemen moet je soms ver reizen. De
nu gangbare reis telescopen zijn
daarvoor meestal te klein. Voor het
waarnemen van magnitude 18 objec
ten met een tijdresolutie van mini
maal 1 seconde met voldoende sig
naal/ruis verhouding is al gauw een
50 cm telescoop nodig. De IOTA/ES
heeft twee jaar geleden het initiatief
genomen een grote maar tegelijker
tijd lichtgewicht telescoop te ontwik
kelen, uitgaande van een bestaande
Dobson. Het instrument heeft als
thuisbasis Hannover, maar kan in
principe door alle IOTA/ES leden
gebruikt worden voor (verre) expe
dities.
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iets aan het afnemen is. Dat was ook
wel een keer verwacht omdat Pluto
zich al een flink aantal jaren verder
van de Aarde verwijderd in zijn baan
rondom de Zon.
 
High Resolution imaging of mutual
events of the Jovian Satelites door
John Sussenbach.
John doet de zaal versteld staan van
zijn haarscherpe opnames van de
overgangen en eclipsen van de Jupi
ter manen. Samen met de in februa
ri van dit jaar helaas overleden Wil
lem Kivits heeft hij met veel geduld
en inspanning dit mooie resultaat
bereikt. Omdat hijzelf daarover in
Occultus al heeft geschreven, ga ik er
hier verder niet op in.
 
Occultation of 8 mag star HIP54599
by 216-Kleopatra door Bernd Gaehr
ken.
De planetoïde Kleopatra ziet er uit
als een uit de kluiten gewassen hon
dekluif. Kleopatra zou een heldere
ster kunnen bedekken op 15 maart
2015, en men had berekend dat de
kans groot was dat de kluif vanuit
zijn grootste perspectief overdwars
te zien zou zijn, en dat houdt in een
brede bedekking zone. Bernd heeft
zijn 6”Newton F5 met de Watec
achterin de auto gegooid, en is naar
Owingen in het Zwarte Woud gere
den om de bedekking met succes
waar te nemen. Ook verschillende
waarnemers in Nederland hebben
dit kunnen doen.
 
Mutual Events of Binary Asteroid
(22) Kalliope in 2016 en 2017 door
Olivier Kloes.
Kalliope is een binaire planetoïde.
Tussen oktober 2016 en mei 2017 is
de oriëntatie van het systeem zoda
nig dat er onderlinge eclipsen en
overgangen plaatsvinden. Deze kun
nen duren van 33 minuten tot 3 uren.
Omdat de begeleider van Kalliope
relatief klein is, is de afzwakking in
helderheid gering; slechts zo’n 0,028
tot 0,132 magnitude. Ook de onze
kerheid in het tijdstip van optreden
is groot; dat kan wel 90 minuten zijn.
Voor het waarnemen van deze ver
schijnselen heb je wel een CCD ca
mera nodig. We zullen de tijdstippen
op de DOA website plaatsen. Na

en zonder ADC, en je kunt zien dat
afhankelijk van de instelling, de
ADC een kleine lichtwinst kan ople
veren in bepaalde situaties. Bij min
der goede waarneem omstandighe
den zie je het effect wat verminderen.
Olivier heeft niet gemeten wat de
grensmagnitude winst zou kunnen
zijn. Zijn conclusie is dat als je een
ADC hebt, dan kun je het gebruiken.
Maar zelf zou hij geen ADC voor
alleen het waarnemen van bedekkin
gen aanschaffen; die opbrengst vindt
hij te gering.
 
The Pluto Occultations on 14 and 19
july 2016 door Wolfgang Beisker.
Op 14 juli gaat Pluto voor een zeer
zwakke ster langs en op 19 juli volgt
de bedekking van een iets heldere
ster, maar nog steeds niet meer dan
magnitude 14,4. De bedekking van
14 juli wordt door drie waarnemers
waargenomen, wel met een relatief
grote onnauwkeurigheid vanwege
de lange noodzakelijke integratie
tijd. Samen met de net vrij gekomen,
door Gaia gemeten, nieuwe en
nauwkeuriger positie van de op 19
juli te bedekken ster, kan de centrale
lijn vrij nauwkeurig bepaald wor
den. Deze loopt over Israël richting
Marokko. De noordelijke rand
loopt over Denemarken heen, dus in
Nederland is de bedekking ook te
zien.
Twee dagen voor de bedekking heb
ik zelf gekeken wat de zichtbare
grens helderheid omstreeks het be
dekking tijdstip is. Daarbij kom ik
op ongeveer maximaal magnitude
13,7, en dat is te weinig voor een
zinvolle waarneming. Dor de
Noordwestelijke ligging van Neder
land in Europa zitten we helaas nog
teveel in de schemerzone.
Verschillende waarnemers langs de
Noordrand van de Alpen hebben de
bedekking wel kunnen waarnemen,
en natuurlijk de meer naar het zuiden
gelegen posten hebben nog minder
moeite. Alle waarnemingen zijn ver
zameld door ondermeer Bruno Si
cardy. Uit het verloop van de licht
flux curve is het mogelijk de dicht
heid van de Pluto atmosfeer af te
leiden. Het lijkt erop dat de druk van
de atmosfeer sinds het bezoek van de
“New Horizons” vorig jaar, nu weer

Vervolgens wordt er een nieuwe kij
kerbuis ontworpen, een soort drie
poot. Een concessie die daarbij ge
daan wordt is dat de telescoop dan
niet meer visueel te gebruiken is, de
camera wordt vast in de top van de
driepoot gemonteerd. Bij een nieuwe
test blijkt het waar te nemen object
met alleen de camera niet te vinden.
Dat wordt opgelost door het monte
ren van een kleine zoeker telescoop
op de spiegelhouder. Later blijkt de
29 kg wegende hoofdspiegel 250 mm
verplaatst te moeten worden ten
opzichte van de declinatie as. Daar
voor moet een compleet nieuwe
spiegelhouder gemaakt worden.
De Pluto bedekking in juli van dit
jaar is de uiteindelijke test. De be
dekking wordt met succes waarge
nomen. Behoudens enkele kleine
restpunten is het instrument gereed
voor verre expedities.
 
A Sensitive CCD camera with timing
accuracy in the low milisecond range
door Wolfgang Beisker.
Wolfgang is al lang bezig met het
zoeken naar steeds betere camera’s
voor het doen van bedekkingen. Bij
elke ESOP heeft hij er wel een korte
presentatie over. Hij schetst de ver
schillende ontwikkelingen die gaan
de zijn. Er zijn inmiddels wel came
ra’s beschikbaar met een nog hogere
gevoeligheid dan de bekende Wa
tec’s, maar die zijn nog zo prijzig dat
het wellicht beter is nog even af te
wachten. Volgend jaar horen we vast
meer.
 
Atmospheric Dispersion Corrector
(ADC) door Olivier Kloes.
Zoals wel bekend wordt het licht
gebroken door de atmosfeer, en wel
steeds meer naarmate het object
lager aan de hemel staat. Daarbij
komt dat de breking voor elke golf
lengte iets anders is, met andere
woorden, als je een object waar
neemt wat laag staat, krijg je het niet
meer scherp. De grensmagnitude
waarbij je nog voldoende signaal
overhoudt ten opzichte van de ruis,
wordt lager.
Een ADC kan deze effecten ophef
fen. Olivier heeft zelf uitgetest in
hoeverre dat een verbetering geeft.
Hij toont verschillende opnames met
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tuurlijk is Kalliope ook een dank
baar object bij bedekkingen. Houdt
daarom OccultWatcher in de gaten.
Frederick Vachier van het IMCCE
coördineert en promoot het onder
zoek naar deze en andere binaire
planetoïden (http://fredvachier.free.
fr/).
 
Intussen is het na vijf uur, en is dag
1 alweer voorbij. Voor het avond
eten worden we om 18:00 uur in het
Wates House verwacht. Daar aange
komen kunnen we kiezen uit ver
schillende gerechten. Ook allemaal
weer lekker en goed verzorgt. Het is
zelf-service, dus iedereen kan zelf
opscheppen wat hij lekker vindt. Ik
zit aan tafel met Astrid Farago, haar
zoon en verder Eberhard Riedel. Ze
vertelt over hoe het is gegaan met
Otto. Dat hij nog de mogelijkheid
heeft gekregen om enkele dagen voor
zijn overlijden de Pluto bedekking

waar te nemen bij het hotel in de
Alpen waar ze al jaren samen heen
gingen. Een ontroerend verhaal van
een dappere vrouw. Ook Eberhard
is een kleurrijk mens; hij is tandarts
maar heeft als hobby’s behalve ster
bedekkingen ook vliegen in een
Jumbo. We gaan zo’n beetje als
laatste van tafel, en iedereen is al
weg. Naar de “informal software
demonstration” die inmiddels al wel
bijna afgelopen zal zijn, of ik weet
niet waarheen. Ik ga zelf een stukje
lopen, en toch maar niet te laat naar
bed.
 
Zondag 21 augustus.
Om 07:00 uur is het weer breakfast
in het Wates House. Kort na zeven
uur tref ik daar Olivier Kloes. Omdat
de kok nog bezig is, lopen we nog
even een blokje om, maar om half
acht mogen we naar binnen. Het is
weer net zo uitgebreid als zaterdag.
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Van de Engelsen kun je zeggen wat
je wilt, maar ontbijten kunnen ze
wel! Om negen uur beginnen we weer
met het programma.
 
Gaia – the impact on asteroid occulta
tions door Dave Herald.
Dave is niet persoonlijk aanwezig,
maar via een heel goede skype ver
binding. Bovendien kun je merken
dat hij het gewend is dat vaker te
doen, want hij praat langzaam en
duidelijk, zodat het voor iedereen
erg goed te volgen is. Zijn presentatie
komt hier op neer:
Voor planetoïden uit de zogenaam
de Main Belt, of hoofdgordel, zoals
je dat welllicht op z’n Nederlands
zegt, komt een afwijking van de po
sitie van 1 miliboogseconde (mbs)
overeen met 2 km op Aarde. In de
huidige situatie, voor Gaia dus, is de
typische onzekerheid van de positie
van een planetoïde is 150 mbs en

De bedekkingszone van Pluto over West Europa voor de bedekking van 19 juli 2016. De kaart is bijgewerkt met de
nieuwste gegevens van Gaia en de resultaten van de bedekking door Pluto op 14 juli. In bijna geheel Europa zou de
bedekking te zien zijn. De noordelijke grens gaat net over Noord Nederland, de zuidelijke grens midden door de Sa
hara en de centrale lijn over Israël en Marokko. Helaas is het in onze Nederlandse streken nog niet donker genoeg.
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De uiteindelijke oplevering vindt
plaats in 2022. Dan zijn zo’n beetje
alle baan elementen, ook van plane
toïden, met grote nauwkeurigheid
beschikbaar, evenals bijvoorbeeld
gegevens over veel exoplaneten.
 
Wat hebben we nu en later aan de
Gaia resultaten? Eerst wat betreft de
sterren:
Voor de sterren die nu in de beperk
te “Tycho-Gaia Solution” komen te
staan weten we de positie tot op 0,5
mbs (magnitude 6), 1,1 mbs (mag 9)
en 3,5 mbs (mag 12). Voor sterren
zwakker dan magnitude 12 wordt de
eigen beweging voorlopig uit de
UCAC4 catalogus gehaald. De fout
hierin kan oplopen tot 7 mbs. Dat
geldt tot ongeveer 2 jaar na het Gaia
epoch (het tijdstip van de meting),
daarna worden de afwijkingen gro
ter.
Bij de tweede oplevering heeft Gaia
zelf de eigen beweging van de meeste
sterren opgemeten. De nauwkeurig
heid wordt dan veel groter. Dat is af
te leiden uit de bijgaande figuur.
Voorlopig mag je na de tweede op
levering aannemen dat de nauwkeu
righeid van de sterpositie ten opzich
te van een hoofdgordel planetoïden
bij een helderheid groter dan magni
tude 13 kleiner is dan 10 km, en dat
is een hele verbetering.
 
Dan de Planetoïden:
Nauwkeuriger banen van planetoï
den komen pas vrij bij de vierde op
levering van Gaia in augustus 2019.
Bij de planetoïden waarbij een posi
tieve bedekking is waargenomen, is
de nauwkeurigheid groter. Dave
gaat uit van de volgende waarden die
hij vooral uit ervaring weergeeft: Bij
650 planetoïden is de positie nauw
keurigheid tot < 10 mbs bekend, bij
920 planetoïden < 20 mbs, en bij
1864 planetoïden < 50 mbs. Voor de
rest mag je aannemen dat de on
nauwkeurigheid veel groter is. Als je
aanneemt dat 1 mbs overeenkomt
met 10 km, zie je al gauw dat we hier
nog wel wat te doen hebben. Wel kun
je de oude waarnemingen van bedek
kingen en overige astrometrie terug
gaan rekenen met de nieuwe Gaia
posities en eigen bewegingen; het is
de bedoeling dat dit met een set van

voor een gemiddelde ster is dat 50
mbs, en dat zijn veel km’s.
Gaia heeft een uitgebreide set CCD
detectoren welke continu in een
nauwe bundel de hemel aftasten. De
CCD detectoren in Gaia zijn verza
digd bij magnitude 12, echter ze
kunnen meten tot magnitude drie.
Met de nodige kunstgrepen ver
wacht men toch alle 243 sterren
welke helderder zijn dan magnitude
drie goed te kunnen meten.
Wat zal Gaia nog meer opleveren?
Bijvoorbeeld posities van bijna 2
miljard sterren tot magnitude 21,
radiale snelheden en spectraal clas
sificatie van 150 miljoen sterren tot
magnitude 16 en ook posities van
planetoiden en TNO’s tot magnitu
de 20. Verder zal Gaia naar verwach
ting zo’n negen miljoen veranderlij
ke sterren opleveren; ter vergelij
king: de AAVSO index catalogus
heeft nu 342.000 ingangen.
 
Maar wanneer hebben we alles tot
onze beschikking?
 
De eerste oplevering is op 14 septem
ber 2016 en dat zal iedereen wel
meegekregen hebben. Dan worden
de posities van alle gewone sterren
en de G-magnitude bekend ge
maakt. De eigen beweging is dan nog

niet bekend uit de Gaia metingen.
Voor het deel van de sterren uit de
Tycho catalogus wordt een combi
natie gemaakt, zodat hiervan een
nauwkeurige positie, parallax en de
eigen beweging bekend worden. Dit
betreft echter een beperkt aantal
sterren ( 1,9 miljoen stuks) tot mag
nitude 12. Dit wordt wel de “Tycho
-Gaia solution” genoemd.
 
De tweede oplevering komt naar
verwachting omstreeks augustus
2017. Dan worden de positie, paral
lax en eigen beweging van alle onge
compliceerde sterren bekend. Ver
der de B en R magnitude en de radi
ale snelheden van sterren welke geen
variatie daarin vertonen.
 
De derde oplevering in augustus
2018 zal naar verwachting de gege
vens gaan leveren van binaire syste
men met een beperkte omlooptijd,
verdere object classificaties en meer
radiale snelheden.
 
De vierde oplevering in augustus
2019, over vier jaar dus, geeft meer
informatie over de classificatie van
veranderlijke sterren, en tevens de
eerste resultaten van de voorlopige
baanelementen van veel zonnestelsel
objecten.
 

Deze grafiek geeft weer de nauwkeurigheid waarmee de sterren vanaf magni
tude 12 worden gemeten. Op de horizontale X-as de ster magnitude, en op de
verticale Y-as logaritmisch de miliboogseconde of mbs/jaar. De bovenste lijn
geeft weer de parallax, de middelste de positie en de onderste de eigen beweging.
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Mike Kretlow

3000 bedekkingen ook gaat gebeu
ren. Ook individuele gevallen, welke
op de één of andere manier belang
rijk zijn, worden teruggerekend.
Voorlopig zijn nieuwe waarnemin
gen van bedekkingen zeer gewenst.
Bij een positieve bedekking kan de
baan van een planetoïde nu met veel
grotere nauwkeurigheid worden
vastgelegd.
 
De US Naval Observatory Flagstaff
Astrometric Scanning Transit Tele
scope (FASST) is een automatisch
werkende 20 cm telescoop uitgerust
met scan-mode CCD camera’s.
Dave wil proberen via dit onderzoek
de planetoïden welke een bedekking
kunnen veroorzaken extra te laten
meten, zodat de nauwkeurigheid van
de voorspelling wat beter wordt.
 
En na 2019?
De baan elementen van de meeste
planetoïden zouden dan zeer nauw
keurig bekend moeten zijn. De
nauwkeurigheid van een bedekking
zone op Aarde moet dan in de range
van 1 km liggen.
 
Het is misschien wel interessant te
weten dat de nauwkeurigheid van de
plaatsbepaling van Gaia zelf in zijn
baan om de Zon invloed heeft op de
nauwkeurigheid van de te bepalen
planetoïde positie.
 
Het accent van het waarnemen zal
door het verbeteren van de nauw
keurigheid van de baanelementen
ook gaan verschuiven. Nu is het
vooral om posities te bepalen. Na
2019 zal de nadruk meer komen te
liggen op het bepalen van de omtrek
van een planetoïde. Het hebben van
veel waarnemers in een klein gebied
is dan een voordeel. Bovendien kan
er dan meer aandacht besteedt wor
den aan binaire planetoïden, of pla
netoïden waar iets bijzonders mee is,
zoals onregelmatige rotatie. Het
bundelen van de aandacht op enkele
planetoïden die door sterrijke gebie
den gaan met het doel in korte tijd
veel te weten te komen over deze ene
planetoïde is ook een gedachte.
 
De presentatie van Dave loopt wat
uit, maar dat geeft niet. Dave gaat

is trouwens opgenomen in de tabel
len van astorb.dat, de elementen
database die je kunt downloaden
van het Minor Planet Center.
 
De onnauwkeurigheden in de baan
elementen hebben drie oorzaken, nl:
De beperkingen in de waarneem in
strumenten waarmee astrometrie
gedaan wordt, de nauwkeurigheid
van de sterposities en de aanwezig
heid van systematische fouten in de
verschillende gebruikte ster catalogi.
 
Lucky Star van Wolfgang Beisker.
Lucky Star is een project dat mede
door de EU gefinancierd wordt, en
betrekking heeft op de objecten van
het zonnestelsel welke achter de
planeet Neptunes liggen. Dat is dus
vooral onderzoek aan TNO’s en met
name het voorkomen van atmosfe
ren of ringsystemen daarbij. Ama
teurs kunnen bij het waarnemen van
bedekkingen door TNO’s een be
langrijke bijdrage daaraan leveren.
Zeker nu in de komende jaren door
Gaia de bedekkingen van TNO’s
veel beter te voorspellen zullen zijn,
en ook vaker zullen voorkomen, is
dit een groeimarkt voor ons. Wel aan
Sinterklaas een flinke telescoop
vragen!
 
Gaia-GOSA: An interactive service
for asteroid follow-up observations
door Toni Santana-Ros.
Toni is onderzoeker op het sterren
kundig instituut in Polen en werkt
mee aan het Gaia project.
Zijn presentatie begint met de bijdra
ge welke amateurs kunnen leveren
door bedekkingen waar te nemen.
Daarmee kunnen modellen gemaakt
worden van planetoïden, eerst 1-di
mensionaal, maar indien meer gege
vens beschikbaar komen, ook 3-di
mensionaal. Daarna noemt hij het
uitvoeren van fotometrische waar
nemingen om rotatie tijden en 3-di
mensionale modellen beter te kun
nen construeren. Ook de aanwezig
heid van begeleiders van planetoïden
kunnen op deze manier gevonden
worden.
Ook kunnen amateurs helpen bij het
onderzoek van planetoïden in sa
menwerking met het Gaia project.
Gaia kan namelijk niet waarnemen

Het aantal positieve waarnemingen
neemt sinds 1997 toe, maar is sinds
omstreeks 2008 redelijk stabiel. Dat
is vooral te verklaren met de op
komst van de camera’s in die tijd.
Maar als je kijkt naar het aantal
positieve waarnemingen ten opzich
te van het totale aantal waarnemin
gen, dan zie je sinds 1997 eigenlijk
geen verschil, met andere worden: de
succesfactor is constant. Dat zou, in
ieder geval voor een deel, veroor
zaakt kunnen zijn door het feit dat
de nauwkeurigheid van de voorspel
lingen niet of nauwelijks is toegeno
men.
Mike heeft dat ook nog voor de in
dividuele waarnemers bekeken.
Daar zijn ook onderling grote ver
schillen te vinden in de succes factor,
maar dat is nog wel te verklaren uit
hoe en wanneer iemand waarneemt.
Verder is de succesfactor afhankelijk
van de planetoïde; grotere planetoï
den hebben bij een zelfde onnauw
keurigheid een grotere kans op suc
ces. De nauwkeurigheid van de baan

aan het avondeten, en wij gaan ver
der met de presentaties.
 
On the uncertainity of asteroid oc
cultation prediction in the Gaia era
door Mike Kretlow.
Dave Herald heeft een deel van het
gras voor de voeten van Mike weg
gemaaid, maar Mike heeft nog meer
te vertellen. Door zijn wat ingekorte
presentatie lopen we weer wat tijd in
op de uitgelopen presentatie van
Dave. Mike heeft zich in de bedek
king statistieken verdiept, en wat
blijkt?
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John Talbot

tieve optische systemen (maar bij
enkele planetoïden mogelijk) en na
tuurlijk door bedekkingen waar te
nemen.
Maar bij bedekkingen zie je maar één
dimensie. Bovendien kun je nog een
discussie voeren over wat precies als
diameter gedefinieerd wordt, de
meeste planetoïden zijn immers niet
perfect rond. Het meest geaccep
teerd op dit moment is de diameter
gebaseerd op een combinatie van
volume equivalent en oppervlak
equivalent. Ze kunnen bepaald wor
den aan de hand van 3-D modellen,
welke steeds meer beschikbaar
komen.
Bij een bedekking krijg je een afbeel
ding in één vlak, en dat kun je verder
uitwerken naar 3D met fotometri
sche curven. Vaak zijn er voor be
paalde lichtcurves meerdere oplos
singen mogelijk. Daarom heeft Dave
in Occult een mogelijkheid gemaakt
om verschillende 3-D modellen te
gebruiken om waarnemingen te fit
ten. Hij laat een voorbeeld zien van
de planetoïde Camilla, en komt na 9
positieve bedekkingen uiteindelijk
op een diameter van 223 km +/- 4
km, wat in lijn ligt met de berekende
waarden uit IRAS en Wise. Dus
misschien had de New York Times
toch niet (helemaal) gelijk.
 
Hierna gaan we weer aan de Lunch.
We moeten even wachten, maar ook
nu zijn de broodjes en hapjes goed
verzorgd. Tussen de buien door
kunnen we op het pleintje voor de
Lecture Hall een luchtje scheppen.
 
New Features of Grazprep door
Eberhard Riedel.
GrazPrep is software geschreven
door Eberhard waarmee bedekkin
gen door de Maan geplot kunnen
worden in de nu bekende maanpro
fielen. Eberhard was er achter geko
men dat oude waarnemingen soms
niet kloppend te krijgen zijn, en is op
onderzoek uitgegaan waarom. Fout
jes van 5 tot 200 ms komen soms
voor. Oorzaak blijkt volgens hem te
zijn dat de libratie van de Maan en
de hoogte niet altijd precies kloppen.
Hij heeft in zijn programma de libra
tie en hoogte met de hand instelbaar
gemaakt, en je ziet dat als je deze heel

in de richting van de Zon en in de
richting tegenover de Zon, dus pla
netoïden kunnen nooit lang worden
gevolgd. Bovendien is de scan reso
lutie van Gaia laag. Als Gaia bij
voorbeeld op een bepaald moment
de helderheid van een planetoïde
meet, is vaak niet bekend of de hel
derheid dan net minimaal, maximaal
of ergens daartussen in zit. Het gaat
dan met name om binaire planetoï
den, planetoïden met een rotatietijd
< 3 uur of langer dan 20 uur, plane
toïden welke een onregelmatige be
weging hebben, en andere uitzonde
ringen.
Toni heeft een website ontwikkeld
(www.gaiagosa.eu) waarop je een
account kunt aanmaken, en kunt
opgeven wat je wilt waarnemen. Je
kunt dan kiezen uit een lijst van ob
jecten welke ook door Gaia in die
periode gemeten worden, zodat de
gegevens later gecombineerd kun
nen worden. Het gaat hier dus voor
al over fotometrie. Toni zoekt nog
een manier om ook bedekkingen van
deze selectie in te brengen in het
project.
 
Determing asteroid diameters from
occultations door Dave Herald.
Dave heeft inmiddels de aardappels
achter de kiezen, en zit weer achter
de computer aan de andere kant van
de wereld, in Nieuw Zeeland.
De diameters van planetoïden zijn
vooral bepaald met behulp van sa
tellieten die waarnemingen verrich
ten in het infrarood, bijvoorbeeld
AKARI AcuA, IRAS en WISE
MBA. Verder ook door de absolute
magnitude te berekenen en dat te
verrekenen met het verwachte albe
do. Een tijdje geleden kwam de New
York Times met een artikel waarin
gesteld werd dat er niets klopte van
die diameters, omdat de berekenin
gen niet zouden kloppen. En eigen
lijk heeft de New York Times daar
mee wel een punt, want we weten niet
zeker of alle aannames inderdaad
kloppen.
Hoe kunnen we de planetoïde dia
meters bepalen? Dat kan door het
direct te meten door bezoekende
ruimte vaartuigjes, radar onderzoek
van NEA’s die dicht in de buurt
komen, opnames maken met adap

iets verstelt het profiel wel kloppend
is te krijgen met de meeste waarne
mingen, echte foutieve waarnemin
gen uitgezonderd dan. Waarschijn
lijk heeft dat te maken met het feit
dat in het verre verleden de libratie
niet altijd helemaal correct is bere
kend, en nu met de veel grotere
nauwkeurigheid van de maan profie
len gaat dat opvallen.
 
Using Occult 4 to report and view
light curves door Alex Pratt.
Het is sinds enige tijd mogelijk om
lichtcurves van bedekkingen te uplo
aden in Occult, en andersom kun je
ook lichtcurves van anderen down
loaden. Inmiddels zitten al heel veel
lichtcurves in de database. Ook zijn
ze dan beschikbaar in Vizier. Alex
laat zien hoe je e.e.a. moet doen. Dit
verhaal zetten we binnenkort wel op
de DOA website.
 
UKOCL- The occultation recording
prediction feed for OccultWatcher
door John Talbot.
John verzorgt de voorspellingen in
OccultWatcher voor de Britse eilan
den. Hij gebruikte eerst daarvoor de
UCAC4 catalogus, maar sinds het
beschikbaar komen van de URAT1
gebruikt hij deze laatste catalogus.
Ook hem was het al opgevallen dat
er in de URAT1 nogal veel sterren
staan, die er helemaal niet zijn. John
legt uit hoe het uploaden in zijn werk
gaat. Ook heeft hij recent zijn eerste
positieve waarneming gedaan, na 78
negatieve waarnemingen. Zijn suc
cesfactor is daarmee wel erg laag.
 

13



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Henk en Jan Maarten sluiten een geslaagd ESOP weekend af met een goed
gevuld glas ale.

Using OccuRec-Occultation Recor
ding software by Hristo Pavlov door
John Talbot.
Met het door Hristo Pavlov geschre
ven programma OccuRec kun je
bedekking video’s opnemen en voor
zien van tijdsaanduiding. Ook kan
het automatisch integratie tijden
detecteren. Bij het meten van de vi
deo’s in Tangra wordt de frame of
field tijd ook weergeven in de csv file,
waarin de meetresultaten zijn weer
geven. In Nederland wordt dit pro
gramma, voor zover mij bekend, niet
gebruikt. Er zitten volgens ons (Jan
Maarten en ik) ook wel een paar
flinke nadelen aan het programma.
We laten het daarom maar even
hierbij, wie belangstelling heeft kan
zich altijd nog melden.
 
Travelling and observing with small
equipment door Eberhard Bredner.
Zoals wel bekend gaat Eberhard de
halve wereld over om bedekkingen
waar te nemen. Bovendien kan
Eberhard goed vertellen. Dit verhaal
gaat over een expeditie naar Frank
rijk. Alles wordt tot in de puntjes
voorbereid en gereed gezet. Helaas
blijkt dan op het allerlaatst dat tegen
de verwachting in een wolk voor de
ster kruipt, en de expeditie in een anti
climax eindigt. Gelukkig levert dat
wel altijd een smakelijk verhaal op.
 
Inmiddels is het weer thee tijd. John
Sussenbach moet weg om het vlieg
tuig te halen naar huis. Na de thee
pauze is er nog de gebruikelijke dis
cussie (Q&A session), maar iedereen
vindt het eigenlijk wel een erg ge
slaagde ESOP, dus veel discussie is
er niet meer.
Voor volgend jaar, 2017, gaat de
ESOP misschien naar Griekenland,
maar dat is nog lang niet zeker. Pas
eind september zou daar meer dui
delijkheid over moeten komen.
Wolfgang sluit de ESOP officieel af.
 
Om 18:00 uur is er weer een diner,
nu in het Oak House Hill Restau
rant, ook op de campus. Het self-ser
vice dinner is net als zaterdag weer
goed verzorgt.
 
Na het diner gaan Jan Maarten en ik
de stad in om ook voor ons het ESOP

weekend goed af te sluiten. We vin
den uiteindelijk toch het kasteel van
Guildford, maar we kunnen er niet
in. Veel echte authentieke Engelse
Pubs zien we niet in het stadje. Uit
eindelijk komen we terecht in de
“Star Inn” een pub uit de 16e eeuw,
waar we kunnen kiezen uit drie ver
schillende ale’s en vijf verschillende
bieren van de tap. We proberen de
ale, als je immers in Engeland bent,
moet je ook iets typisch Engels drin
ken. Het smaakt in ieder geval goed,
en het is er gezellig.
 

We gaan niet te laat terug naar de
Campus, want we willen maandag
ochtend bijtijds weg. We moeten om
09:50 bij de tunnel staan, en je weet
maar nooit of er veel files zijn op de
Engelse snelwegen.
De volgende ochtend staan we om
zeven uur bij het ontbijt in het Oak
House. Aan het brood, gebakken ei
met ham, toast enz. enz. hebben we
uren genoeg. Om kwart voor acht
zitten we weer in de auto, en gelukkig
staan de vele files vooral aan de an
dere kant van de weg, een voordeel
zeker als je links rijdt.
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moeten zijn. We zijn toen maar in de
auto gestapt en naar de terminal
gereden. Daar zijn ze kennelijk daar
zo van geschrokken dat ze gauw er
gens ander een trein gevonden heb
ben waar we op konden. Het Engel

se ontbijt was zo goed, dat we beide
niet meer de behoefte hebben onder
weg nog ergens te gaan eten. We zijn
dan ook al weer bijtijds thuis. Het
einde van een supergeslaagde ESOP
XXXV!

Bij de tunnel hebben we even wat tijd
over en nemen een beker koffie. Op
het vertrek tijden bord staat opeens
dat onze trein opnieuw ingeroosterd
wordt. Dat blijft erop staan, ook
tegen de tijd dat we al weg hadden

Agenda
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

? aug 2017 ESOP XXXVI te Griekenland?

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

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+

Front :    Mike Kretlow,  Andrea Turner,  Bernd Gährken,  Oliver Klös,  Alex Pratt,  Martina Haupt,  Jan Manek,  Carles Schnabel,  Konrad Guhl,  Wolfgang Beisker

Middle :  Frank Schaffer,  Nick Turner, Astrid Teuscher-Faragó, Carsten Faragó,  Adrian Jones,  Sven Andersson, Vaclav Priban,  Henk de Groot, Andreas Eberle,  John 
Sussenbach,   Richard Miles,  Eberhard  Riedel,  Eberhard Bredner,  Christoph Bittner

Back :      Derrick Ward,  Tim Haymes,  John Talbot,  Phil Berry, Brian Mills, Martin Burger, Nick Qinn,  Niko Wünsche Len Entwisle, Phil Denyer,  Jan-Maarten Winkel, 
David Briggs, Toni Santana-Ros.                                                                                                                            Photo Credit:   Janice McClean (BAA)

ESOP35      University of Surrey
Guildford, UK.  2016 Aug 19-21
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Totale Sterbedekkingen
 

Predictions : 56 Period : 01/10/2016 - 01/01/2017    

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 

 09-10-2016  Sun  17:49:33  3  D  27279  5.7  20  177  -9  +24°N  6 

 10-10-2016  Mon  20:24:24  1  D  28633  6.2  19  202  -32  +61°S  7 

 13-10-2016  Thu  20:48:56  1  D  31496  6.2  31  168  -36  +60°S  9 

 17-10-2016  Mon  20:29:23  1  R  4154  6.0  22  100  -35  +60°S  10 

 18-10-2016  Tue  22:22:17  1  R  5525  6.3  33  108  -46  +82°N  9 

 19-10-2016  Wed  00:19:36  1  R  5596  3.7  48  139  -46  +88°N  4 

 19-10-2016  Wed  03:22:57  1  R  5717  6.6  51  207  -26  +87°N  10 

 19-10-2016  Wed  04:47:59  1  R  5774  3.4  43  234  -14  +54°S  4 

 19-10-2016  Wed  04:51:16  1  R  5772  3.8  43  235  -13  +75°S  4 

 19-10-2016  Wed  05:48:05  1  R  5813  4.8  36  249  -4  +69°N  5 

 19-10-2016  Wed  06:03:04  3  R  5835  6.0  33  252  -2  +19°S  10 

 20-10-2016  Thu  01:45:44  1  R  6911  5.0  52  147  -39  +56°S  5 

 20-10-2016  Thu  21:05:56  1  R  8622  5.9  7  69  -40  +80°N  10 

 20-10-2016  Thu  23:49:43  1  R  8867  6.3  30  100  -48  +34°S  8 

 22-10-2016  Sat  01:24:33  1  R  10991  7.2  36  109  -42  +88°S  10 

 22-10-2016  Sat  06:10:47  1  R  11245  5.4  53  205  -2  +57°S  6 

 23-10-2016  Sun  00:53:19  1  R  12540  6.4  22  92  -46  +65°S  7 

 25-10-2016  Tue  03:38:52  1  R  15249  4.4  27  110  -26  +76°N  4 

 25-10-2016  Tue  04:36:32  2  R  15279  7.1  34  123  -17  +36°S  7 

 26-10-2016  Wed  03:21:52  2  R  16422  5.9  15  99  -28  +33°S  4 

 26-10-2016  Wed  06:11:26  1  R  16544  5.0  37  138  -3  +69°N  5 

 09-11-2016  Wed  23:34:31  1  D  31184  6.2  11  244  -55  +49°N  10 

 10-11-2016  Thu  21:47:24  1  D  32019  5.9  31  208  -51  +82°S  7 

 12-11-2016  Sat  19:20:27  3  D  2363  4.4  34  132  -32  +11°S  5 

 16-11-2016  Wed  02:07:52  1  R  6351  5.5  52  209  -44  +86°N  7 

 16-11-2016  Wed  19:53:38  1  R  7602  5.5  16  81  -38  +55°S  7 

 18-11-2016  Fri  01:36:58  2  R  10312  6.0  53  149  -48  +19°S  8 

 19-11-2016  Sat  00:02:35  1  R  11980  6.1  34  108  -57  +36°S  7 

 19-11-2016  Sat  01:35:41  2  R  12074  6.0  46  131  -49  +38°S  7 

 20-11-2016  Sun  23:56:54  1  R  14768  6.4  14  89  -57  +77°N  8 

 21-11-2016  Mon  06:44:24  2  R  15034  7.1  46  205  -4  +42°S  10 

 23-11-2016  Wed  04:31:09  2  R  17352  7.3  32  134  -24  +31°S  9 

 23-11-2016  Wed  06:37:22  1  R  17415  7.2  41  171  -6  +84°N  8 

 26-11-2016  Sat  04:27:02  1  R  19769  6.9  6  110  -26  +78°N  9 

 26-11-2016  Sat  06:41:34  2  R  19816  6.6  22  139  -6  +37°N  7 

 02-12-2016  Fri  17:44:16  1  D  26449  5.6  4  232  -20  +85°N  4 

 06-12-2016  Tue  17:19:13  2  D  30795  6.5  28  182  -16  +37°N  7 

 06-12-2016  Tue  20:36:03  1  D  30881  6.9  15  232  -46  +55°S  9 

 07-12-2016  Wed  18:40:08  1  D  31608  7.0  32  191  -28  +75°N  9 

 09-12-2016  Fri  19:31:51  1  D  1795  5.1  42  177  -36  +52°S  5 
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 11-12-2016  Sun  18:01:29  1  D  4154  6.0  33  115  -22  +56°S  8 

 12-12-2016  Mon  21:47:05  1  D  5596  3.7  53  162  -55  +50°S  4 

 13-12-2016  Tue  02:11:18  1  D  5772  3.8  35  249  -48  +35°S  4 

 13-12-2016  Tue  02:22:16  2  D  5774  3.4  33  252  -47  +9°S  4 

 13-12-2016  Tue  02:27:33  2  D  5767  5.0  33  253  -46  +48°N  7 

 13-12-2016  Tue  02:51:16  2  R  5767  5.0  29  259  -43  +2°N  7 

 13-12-2016  Tue  03:02:13  1  D  5813  4.8  28  260  -41  +72°S  6 

 13-12-2016  Tue  05:26:08  2  D  5912  0.9  7  288  -19  +56°N  4 

 13-12-2016  Tue  05:48:07  2  R  5912  0.9  4  292  -16  +4°N  4 

 13-12-2016  Tue  23:46:32  1  D  6957  5.4  56  185  -61  +34°N  7 

 14-12-2016  Wed  00:48:39  1  R  6957  5.4  53  210  -58  +29°S  7 

 16-12-2016  Fri  03:33:02  3  R  11486  5.0  49  224  -37  +31°N  6 

 17-12-2016  Sat  02:16:33  2  R  13001  6.3  53  174  -48  +25°S  9 

 18-12-2016  Sun  03:48:47  2  R  14496  6.8  50  188  -35  +52°N  10 

 20-12-2016  Tue  06:16:39  1  R  17058  7.2  40  204  -13  +58°N  10 

 21-12-2016  Wed  06:07:11  2  R  18082  7.0  38  186  -14  +47°S  9 

 

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.
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De brief bevat de topografische
koördinaten (geen schrijffout) van
het woonhuis van Peter, 1e Spoor
straat 16 te Groningen. Prima, maar
waarom is het zo’n bijzonder docu
ment, zult u zich afvragen. Daar zijn
twee redenen voor.
Ten eerste is de brief gericht aan Dik
Schmidt, de oud-voorzitter van de
Werkgroep Sterbedekkingen. Dik
was een fijne man, die jarenlang het
boegbeeld was van de werkgroep
sterbedekkingen en hiervoor in 1978
de Dr. J. van der Biltprijs ontving.
Hij overleed op 16 oktober 1992; ik
koester fijne herinneringen aan hem.
Dik heeft dus de coördinaten opge
vraagd voor de 1e Spoorstraat 16,
maar hij woonde zelf in Huizen. Dus,
waarom heeft hij dat gedaan? Dat
wordt al snel duidelijk aangezien op
de brief een handgeschreven mede
deling staat, met de aanhef: “Beste
Comello”. Deze Comello is niemand
minder dan de bekende veranderlij
ke sterrenwaarnemer Georg Comel
lo, ontvanger van de Dr. J. van der
Biltprijs in 1970. Georg woonde
destijds in het, in 1906 gebouwde,
arbeidershuisje in de wijk Kostver
loren in Groningen.
Toen Georg verhuisde naar zijn
huidige woonplaats Roden verkocht
hij zijn woning aan zijn sterrenkun
devriend Peter Bus. En al die tijd is
het document blijven hangen, totdat
ik het op 23 juli 2016 meenam.
De tweede reden is bijna niet voor te
stellen anno 2016. Destijds, en we
hebben het dus over nog geen 40 jaar
geleden, was het een heel gedoe om
de juiste coördinaten van je huis te
verkrijgen. Het universele coördina
tensysteem WGS84 bestond nog niet
en je moest dus de coördinaten van
je huis verkrijgen op een kaart van
de topografische dienst, die weerge
geven waren volgens het systeem van
de Rijksdriehoekmeting. Hier moest
weer een correctie op aangepast

Uniek tijdsdocument uit 1977
Door Henk Bril
 
Op 25 juni 2016 overleed kometen- en meteorenwaarnemer Peter Bus, ontvanger van de Dr. J. van der Biltprijs in
1997. Peter was vrijgezel en in zijn laatste wil liet hij mij een aantal astronomiespullen na. Hierbij zat een bijzonder
document. Een A4-tje dat, zo lang ik mij kan herinneren, aan de muur van de gastenslaapkamer zat geprikt. Met
vier punaises. Het betreft een brief van Topografische Dienst uit Delft, gedateerd 21 november 1977.

Hoe anders is het nu: Google Earth,
je smartphone, gps-ontvangers, na
vigatieapparatuur…
Dus toch maar even met de website
van The World Coordinate Conver
ter (htpp://twcc.fr) de coördinaten
gecheckt. Ze blijken bijna 40 jaar na
dato ook nog eens helemaal niet te
kloppen. De juiste positie is 3” zui
delijker en 5” westelijker dan de
Topografische Dienst had opgege
ven.
 

worden om de coördinaten geschikt
te maken voor het Europese systeem,
European Datum. Daar werd echter
zeer geheimzinnig over gedaan: we
zaten midden in de Koude Oorlog,
en stel je toch eens voor dat de Rus
sen onze precieze coördinaten kon
den instellen om een atoombom te
sturen…
Ja, om sterbedekkingen waar te
nemen moest je nu eenmaal je coör
dinaten weten. En dat was dus heel
wat werk!
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Hersilia
Op 17 september werd door Henk de
Groot een bedekking door (206)
Hersilia waargenomen met een duur
van 3,2 seconden.
 
Bedekkingen elders in Europa
Op 30 mei werd door Delincak (Slo
wakije) een bedekking door (207)
Hedda waargenomen met een duur
van 2,10 seconden.
Op 9 juni werd door Noschese (Ita
lië) een bedekking door (449) Ham
burga waargenomen met een duur
van 6,0 seconden.
Op 3 juli werd door Makhnenko
(Rusland) een bedekking door
(4368) Pillmore waargenomen met
een duur van 1,81 seconden.

Op 6 juli werd door Turchenko
(Rusland) een bedekking door
(1283) Komsomolia waargenomen
met een duur van 2,11 seconden.
Ook op 6 juli werd door Rottenborn
(Tsjechië) een bedekking door
(2879) Shimizu waargenomen met
een duur van 2,23 seconden.
Op 24 juli werd door Perello, Selva
en Naves (Spanje) een bedekking
door (1264) Letaba waargenomen
met een duur van 7,00 tot 7,32 secon
den.
Op 31 juli werd door 4 waarnemers
in Tsjechië een bedekking door (24)
Themis waargenomen met een duur
van 15,68 tot 17,44 seconden. Zie
figuur 1 voor de koorden en het
DAMIT model.

Op 7 augustus werd door Rothe
(Duitsland) een bedekking door
(696) Leonora waargenomen met
een duur van 3,5 seconden. Negen
andere waarnemers in 5 landen,
waaronder Esdert Edens en Henk de
Groot, hadden een mis.
Ook op 7 augustus werd door Perel
lo en Selva (Spanje) een bedekking
door (178654) 2000 OW26 waarge
nomen met een duur van 0,48 secon
den.
Op 9 augustus werd door Haymes
(UK) een bedekking door (107) Ca
milla waargenomen met een duur
van 18,88 seconden.
Op 13 augustus werd door Perello
(Spanje) een bedekking door (21)
Lutetia waargenomen met een duur
van 2,56 seconden.

 

Door Jan Maarten Winkel 

 

Ook het derde kwartaal van 2016 is productief te noemen met 18 waarnemingen. Tevens hierbij nog een flink 

aantal waarnemingen van Harrie, welke nog niet in Occultus genoemd zijn. 

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 Rutten, H. Winkel, J.M. 

8 jan. 63735 2001 QQ1246   X  

8 jan. 2219 Mannucci   X  

17 jan. 41 Daphne   X  

19 jan. 76353 2000 EB166   X  

19 jan. 30274 2000 HN53   X  

19 jan. 4462 Vaughan   X  

25 jan. 42776 Cassablanca   X  

5 juli 107571 2001 DM90    X 

19 juli 1796 Riga X X   

7 aug. 696 Leonora X X   

13 aug. 3907 Kilmartin  X   

25 aug. 377 Campania X    

30 aug. 20447 1999 JR85    X 

7 sep. 4379 Snelling    X 

7 sep. 66866 1999 VS45    X 

8 sep. 27150 Annasante    X 

14 sep. 338 Budrosa  X   

20 sep. 399 Persephone  X   

20 sep. 5840 Raybrown  X  X 

21 sep. 39530 1990 EX1    X 

24 sep. 12743 1992 PL2    X 

 

Sterbedekkingen door Planetoïden
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Figuur 1Op 1 september werd door 4 waar
nemers in Frankrijk een bedekking
door (2426) Simonov waargenomen
met een duur van 0,52 tot 1,81 secon
den.
Op 5 september werd door 6 waar
nemers in Frankrijk en Spanje een
bedekking door (377) Campania
waargenomen met een duur van 4,1
tot 15,28 seconden. Zie figuur 2 voor
de koorden en het DAMIT model.
 
Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
maar liefst 10 bedekkingen geselec
teerd. Planetoïde Asia kan een be
dekking van wel 13 seconden ople
veren, maar planetoïde Gyptis spant
de kroon met een bedekkingsduur
van maar liefst 49 seconden.

Op 16 augustus werd door Casarra
mona (Spanje) een bedekking door
(227) Philosophia waargenomen
met een duur van 2,48 seconden.
Op 22 augustus werd door Dumont
(Frankrijk) een bedekking door
(193) Ambrosia waargenomen met
een duur van 1,03 seconden.
Op 23 augustus werd door 4 waar
nemers in Frankrijk een bedekking
door (3687) Dzus waargenomen met
een duur van 2,52 tot 5,08 seconden.
Op 27 augustus werd door Juan
(Spanje) een bedekking door (58)
Concordia waargenomen met een
duur van 9,76 seconden.
Op 31 augustus werd door Dumont
(Frankrijk) een bedekking door
(1243) Pamela waargenomen met
een duur van 1,91 seconden.

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.
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 OKTOBER 2016 – 1 JANUARI 2017 

 

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 

Datum Tijd UT h
o
 AZ

o
 Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 

Za 08-10 21.30 36 181 67 Asia 60 km 11.0 Duitsland 

Za/zo 09-10 04.19 55 154 113 Amalthea 48 km 13.3 Spanje 

Ma/di 08-11 02.32 62 194 564 Dudu 51 km 15.7 Spanje 

Za/zo 13-11 00.54 62 156 564 Dudu 51 km 15.6 Spanje 

Di/wo 16-11 05.25 37 143 33 Polyhymnia 81 km 15.2 Frankrijk 

Zo/ma 21-11 04.06 18 133 105 Artemis 123 km 13.6 Frankrijk 

Do 24-11 22.37 55 220 927 Ratisbona 70 km 14.8 Denemarken 

Za 26-11 16.49 21 188 20 Massalia 151 km 11.7 Griekenland 

Di/wo 14-12 05.49 35 244 9142 Rhesus 36 km 18.2 Frankrijk 

Za 17-12 17.35 35 140 444 Gyptis 170 km 12.0 Italië 

 

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

Za 08-10 UCAC4-442-128486 10.5 23h01m.1 -01º44’ 1.1 13s 

Za/zo 09-10 UCAC4-545-036092 10.4 06h56m.1 18º53’ 3.0 3s 

Ma/di 08-11 UCAC4-574-017385 10.4 05h37m.3 24º45’ 5.3 4s 

Za/zo 13-11 UCAC4-576-016651 10.4 05h33m.8 25º02’ 5.2 4s 

Di/wo 16-11 UCAC4-473-047055 10.6 11h27m.0 04º32’ 4.6 3s 

Zo/ma 21-11 UCAC4-406-054143 10.9 11h31m.2 -08º54’ 2.8 4s 

Do 24-11 UCAC4-562-003601 10.7 01h43m.3 22º18’ 4.2 6s 

Za 26-11 UCAC4-369-181228 10.9 21h04m.0 -16º13’ 1.2 6s 

Di/wo 14-12 UCAC4-517-047274 10.6 08h29m.2 13º22’ 7.6 3s 

Za 17-12 UCAC4-469-002499 10.0 01h54m.1 03º38’ 2.1 49s 

 

Figuur 2
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927 Ratisbona  &  UCAC4−562−003601

2016 nov 24  22h40.5m U.T.

Planet: Star: Source cat.  UCAC4

V. mag. = 14.83 Diam. = 70.0 km = 0.04" α =  1h43m19.835s δ = +22°18'03.98"

µ =  21.33"/h π =  3.46" Ref. = EG2014    Vmag = 10.67 Bmag = 12.15

∆m = 4.2 Max. dur. = 6.4s Sun : 147° Moon : 157° , 18%

a = 3.23, e = 0.08

Vis.

magn.

scale

 1
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 1h50  1h45  1h40  1h35

+21°

+22°

+23°

Right ascension (2000.0)

22h31m00s − 22h50m00s; int.  1m

A16_11072.ps : 2015-03-17 19:36:33 4452 Edwin Goffin, Hoboken, Belgium
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444 Gyptis  &  UCAC4−469−002499
2016 dec 17  17h41.2m U.T.

Planet: Star: Source cat.  UCAC4

V. mag. = 11.96 Diam. = 170.0 km = 0.13" α =  1h54m08.829s δ = + 3°38'09.99"

µ =  9.64"/h π =  4.91" Ref. = EG2014    Vmag = 10.04 Bmag = 10.68

∆m = 2.1 Max. dur. = 48.9s Sun : 121° Moon : 108° , 82%

a = 2.77, e = 0.18

Vis.

magn.

scale
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 2h00  1h55  1h50  1h45

 +3°
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 +5°

Right ascension (2000.0)

17h15m00s − 18h05m00s; int.  5m

A16_12062.ps : 2015-03-17 19:35:59 2660 Edwin Goffin, Hoboken, Belgium
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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

Verslag van de ALV gehouden op 13 juni 2015
Aanwezig zijn: Erik Bellaard, Hans van der Meer, Marc Fokker, Marion Iris van der Linde, Roelof Mink, Boelie
Boelens, Wim Nobel, Harrie Rutten, Adri Gerritsen, Henk Masselink, Jan Maarten Winkel, Henk de Groot.
 
1. Opening en  vaststellen extra agenda punten – Harrie verzorgt de opening, er zijn geen extra aanvullingen op de
agenda.
2. Jaarverslag van de secretaris over 2014 – Geen aanvullingen, wel is er een foutieve datum van de ALV in Nij
megen genoemd, dat moet zijn  6 februari 2014 i.p.v. 8 februari. Opgemerkt wordt dat er steeds meer waarnemin
gen plaatsvinden van bedekkingen door planetoïden.
3.  Jaarverslag over 2014 van de penningmeester – Wim Nobel merkt op dat de kosten voor de ALV in de linker
kolom vanuit de reserve als inkomsten worden geboekt. Hij vraagt zich af waarom? Kan het niet gewoon uit de
contributie bekostigd worden, waardoor daarmee het (nadelig) saldo wijzigt, maar wel een duidelijker voorstelling
van zaken geeft. Na enige discussie wordt besloten dat in het vervolg ook zo te doen, dus de kosten ALV alleen in
de rechter kolom uitgaven benoemen. Verder zijn er geen opmerkingen.
4. Verslag kascommissie over 2014 – De kas bescheiden worden door Wim Nobel en Adri Gerritsen goed gekeurd
met de opmerking dat beide heren adviseren een berekening van het saldo te maken van de reserve die is ontstaan
bij de ESOP 2006. Zo kan worden vastgesteld of er nog voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de ALV
en andere leuke dingen van te betalen. De Kascommissie dechargeert de penningmeester en het bestuur.
5. Begroting 2015 –  De begroting heeft een tekort van 145 Euro. Er wordt besloten in 2016 nog geen verhoging
van de contributie in te voeren.
6. Verkiezing nieuwe kascommissie – Adri Gerritsen wordt voor het tweede jaar benoemd, en Henk Bril voor het
eerste jaar. Reserve wordt Hans van der Meer.
7. Bestuur mutaties – Penningmeester Jan Maarten Winkel is aftredend; hij stelt zich herkiesbaar. Bij stemming
wordt Jan Maarten met algemene stemmen herkozen.
Rooster van aftreden:                      2016    Henk de Groot, secretaris
                                                           2017    Niemand
                                                           2018    Harrie Rutten, voorzitter
8. Verslag van de waarneem commissie – geen bijzonderheden.
9. Voortgang eigen website – Marc Fokker gaat het beheer van de website overnemen van Adri Gerritsen.
10. Nieuws van de KNVWS verenigingsraad – de weer amateurs keren weer terug, en er komt een project om
sterrenkundige hulpmiddelen (telescopen, kaarten etc.) aan kinderen met een handicap ter beschikking te stellen.
11. Verdere opmerkingen –  Onze vereniging bestaat in 2016 al 70 jaar.
12. Harrie sluit de ALV.

Sterbedekkersdag
Beste leden van de werkgroepen Sterbedekkingen en Kleine Planeten.
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Leden: 

Het aantal leden in het jaar 2015 bedroeg 43, een afname van 2 ten opzichte van 2014. 
 
Bestuur: 

De samenstelling van het bestuur is in 2015 niet gewijzigd. 
  
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 
 Voorzitter Harrie Rutten  aftredend in 2018 
 Secretaris Henk de Groot  aftredend in 2016 
 Penningmeester Jan Maarten Winkel  aftredend in 2019 
 

Kascommissie in 2015: 
 Adri Gerritsen 
 Wim Nobel 
 
Occultus: 

Het orgaan van de vereniging verscheen in 2015 vier keer met in totaal 96 pagina’s. Er zijn onder 
andere de volgende onderwerpen behandeld: The graze for Spock, Wederzijdse bedekkingen en 
verduisteringen van Jupiter manen gedurende de winter 2014/2015, Het meten van helderheden, 
Ruimtekei voor een sterrenfanaat, Moet de schrikkelseconde blijven bestaan?, Meting van 
lichtintensiteit tijdens de zonsverduistering, Een succesvolle rakende vanuit Bussloo, De bedekking 
door (353) Ruperto-Carola, In Memoriam – Roelof Boschloo, ESOP 34 in Hannover, Mercurius 
overgang 9 mei 2016, LOW en DeltaT, Kleopatra en het bot, Rakende bedekkingen van Aldebaran, 
In de schaduw van de Aarde, Uitwerkingen van expedities, Bijzondere waarnemingen c.q. 
ervaringen en natuurlijk de vaste rubrieken van voorspellingen van bedekkingen door Maan en 
planetoïden, het jaarverslag en het verslag van de jaarvergadering.  
In de bijlage van dit jaarverslag is een index van redactionele artikelen opgenomen. 
De kleuren voor- en achterpagina van het blad werd vormgegeven door Ruud Kreuzen, terwijl de 
rest van het blad vormgegeven werd door Jan Maarten Winkel. 

 
Internationale contacten: 

Eberhard Bredner, Henk de Groot, Wim Nobel en Harrie Rutten bezocht ESOP XXXIV (European 
Symposium on Occultation Projects) in Hannover (D). Tijdens deze ESOP werden vele 
internationale contacten gelegd. 

 
Sterbedekkingen door planetoïden: 

In totaal werden er door 7 waarnemers 209 waarnemingen aan 153 gebeurtenissen verricht. Voor 
het eerst zijn er meer dan 200 waarnemingen in een jaar verricht. De waarnemers waren 
Blommers L. (1), Bredner (2), Edens (9), De Groot (43), Nobel (1), Rutten (75) en Winkel (78). 
Hierbij een tabel met alleen de 16 positieve waarnemingen. 

 
 

Datum Planetoïde Waarnemer Lokatie B Lokatie L Verdwijning Verschijning Duur (s) 
17 januari (337) Devosa H. de Groot N51d50m E05d48m 03:14:43,24 03:14:45,74 2,51 
17 januari (337) Devosa H. Rutten N51d29m E06d11m 03:14:35,33 03:14:42,73 7,40 
24 januari (99179) 2001 FP175 J.M. Winkel N51d54m E06d16m 19:13:46,97 19:13:47,44 0,47 
1 februari (353) Ruperto-Carola H. de Groot N51d50m E05d48m 20:29:49,44 20:29:50,24 0,80 
5 maart (54521) 2000 QD1 J.M. Winkel N51d54m E06d16m 20:28:29,88 20:28:30,35 0,47 
12 maart (216) Kleopatra L. Blommers N52d10m E04d32m 01:08:36,5 01:08:40,7 4,2 
12 maart (216) Kleopatra E. Bredner N48d55m E07d55m 01:08:11,21 01:08:15,41 4,20 
12 maart (216) Kleopatra H. de Groot N51d50m E05d48m 01:08:31,16 01:08:34,28 3,12 
12 maart (216) Kleopatra W. Nobel N52d09m E04d29m 01:08:37,0 01:08:41,6 4,6 
12 maart (216) Kleopatra H. Rutten N51d29m E06d11m 01:08:28,37 01:08:31,51 3,14 
12 maart (216) Kleopatra J.M. Winkel N51d54m E06d16m 01:08:29,63 01:08:32,75 3,12 
13 juni (185) Eunike H. Rutten N51d29m E06d11m 21:03:34,21 21:03:44,53 10,32 
11 oktober (198) Ampella E. Edens N52d38m E05d09m 01:17:00,99 01:17:04,28 3,29 
2 november (3781) Dufek H. Rutten N51d29m E06d11m 00:15:07,88 00:15:10,12 2,24 
27 november (892) Seeligeria J.M. Winkel N51d54m E06d16m 03:33:28,54 03:33:31,66 3,12 
23 december (1724) Vladimir J.M. Winkel N51d54m E06d16m 21:50:32,03 21:50:34,53 2,50 
 

 

Jaarverslag over 2015
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De waarneemformulieren zijn via de emailservice Planoccult doorgestuurd naar Bureau des 
Longitudes in Parijs. Tevens zijn de resultaten op Internet gepubliceerd door Eric Frappa. 

 
Sterbedekkingen door de Maan in 2015 
 
In 2015 zijn in totaal 98 waarnemingen aan sterbedekkingen door de Maan verricht, waarvan er 92 in 

de eerste helft van 2015 zijn verricht en 6 in de tweede helft.  

Er waren twee geslaagde expedities aan rakende sterbedekkingen: 28 februari in Zussen (B) en 25 

april in Bussloo (zie Occultus 120 resp. 121). De expedities aan de rakende van 27 juni zijn mislukt 

doordat de 81% verlichte maan teveel stoorde. Zie tabel 1. 

 

Waarnemer Intredes 1e  Uittredes 1e Rakende 1e Intredes 2e Uittredes 2e Rakende 2e Totaal 

Beijeman, Hendrik   4    4 

Borger, Tom   4    4 

Bredner, Eberhard   4    4 

Bril, Henk   6    6 

Edens, Esdert 24      24 

Hove, Mark-Jaap ten   4    4 

Leven, Jaap van 't   4    4 

Nobel, Wim   2    2 

Scholten, Alex   1    1 

Winkel, Jan Maarten 36  2 1   39 

Zanstra, Wim 1   2 3  6 

Totaal 61 0 31 3 3 0 98 

Totaal 1e helft       92 

Totaal 2e helft       6 

Totale bedekkingen       67 

Rakenden       31 

 

Tabel 1. Aantal waarnemingen per waarnemer. 

 

Het jaar 2015 is een zeer mager jaar. We moeten terug naar 1985 om een identiek dieptepunt te 

vinden (80). 

 
Sterbedekkersdag 
Op zaterdag 13 juni vindt de sterbedekkersdag plaats in de sterrenwacht Bussloo. Twaalf leden 
wonen de bijeenkomst bij. Er zijn verschillende voordrachten, zoals: De zonne eclips van 2015 in 
Nederland, welke voor de meesten achter de wolken verborgen bleef; de bedekkingdoor Rupert 
Carolo en de Kaguya missie. Er zijn 12 leden aanwezig. 
 
Maanprofielen: 
Adri Gerritsen, de rekenaar van de werkgroep, is begonnen aan het mega project om nieuwe 
maanprofielen uit te rekenen met de data van de Lunar Reconesance Orbiter (LRO). Dit vraagt zoveel 
rekentijd dat vermoedelijk in 2016 de klus geklaard zal zijn. 
 
Website: 
Marc Fokker zal het beheer van de website overnemen. 
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Staat van baten en lasten

Inkomsten Begroting Uitgaven Begroting

Contributie, 43 leden 860,00       900,00       Occultus verzendkosten 275,60       275,00       

Donaties 5,00           25,00         Occultus drukkosten 525,76       525,00       

Rente 14,54         25,00         Bestuurskosten (website e.d.) 77,00         55,00         

Sterbedekkersdag (ALV) 70,00         100,00       

Reiskosten -             25,00         

Lidmaatschap IOTA-ES 20,00         20,00         

Lidmaatschap KNVWS 25,00         25,00         

Waarneemakties -             10,00         

Nadelig Saldo 180,52       145,00       Bankkosten 66,70         60,00         

1.060,06    1.095,00    1.060,06    1.095,00    

Balans per 31 december 2015

Activa Passiva

Girorekening 104,84       Contr.2016 al ontvangen 80,00         

Rentemeerrekening 2.950,15    Nog te betalen website 57,00         

Te betalen kosten ALV 2014 10,53         

Reserve t/m 2015 2.907,46    

3.054,99    3.054,99    

Reserve per 1 januari 2016

Reserve t/m 2014 3.087,98    Reserve t/m 2015 2.907,46    

Nadelig Saldo 180,52       

3.087,98    3.087,98    

Inkomsten Uitgaven

Contributie, 40 leden 800,00       Occultus verzendkosten 275,00       

Donaties 25,00         Occultus drukkosten 525,00       

Rente 25,00         Bestuurskosten (website) 55,00         

ALV 100,00       

Reiskosten 25,00         

Waarneemakties 10,00         

Lidmaatschap IOTA-ES 20,00         

Lidmaatschap KNVWS 25,00         

Uit reserve 250,00       Bankkosten 65,00         

1.100,00    1.100,00    

Begroting 2016

Financieel verslag 2015
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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