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Redaktioneel
Het waarnemen van sterbedek
kingen door planetoïden mag zich
verheugen op een grote belang
stelling. Als het dan een TNO of
een Centaur betreft, kan het hele
maal niet meer stuk. Bij Chariklo
werden er zelfs ringen ontdekt!
Deze zijn in juni nogmaals waar
genomen door een duitse amateur
astronoom vanuit Namibië! Henk
de Groot heeft er een boeiend
verhaal over geschreven.
 
In het weekend van 10 en 11 juni
vond de Kleine Planeten Tagung
in Leiden plaats. Er werden onder
werpen behandeld welke ook inte
ressant zijn voor onze club. Een
verslag van dit weekend is ook van
de hand van Henk.
 
Op 14 oktober vindt de Sterbedek
kersdag plaats bij sterrenwacht
Bussloo. U kunt zich daar al voor
opgeven, ook als u een verhaal wilt
vertellen (graag zelfs!). De Alge
mene Ledenvergadering vindt dan
ook op die dag plaats. De verga
derstukken vindt u al in dit num
mer.
 
Dit jaar wordt ESOP XXXVI
(European Symposium on Oc
cultation Projects) gehouden in
Freiberg, Duitsland. Het sympo
sium vindt plaats van 15 tot 19
september. Meer informatie is te
vinden op het internet op pagina:
            www.esop36.de
 
Ik wens u een sterbedekkingenrij
ke vakantie toe en veel leesplezier
met deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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TNO's en Centaurs
Door Henk de Groot
 
Het waarnemen van bedekkingen door Trans Neptunes Objecten (TNO’s) en Centaurs komt steeds meer in de
belangstelling te staan.
Het belang van waarnemen van de TNO’s zit vooral in het feit dat we er zo weinig van weten. Met verbazing
hebben we vorig jaar gezien hoe Pluto er uit ziet, en ook de bij een sterbedekking ontdekte ringen van Chariklo
roept vraagtekens op.

TNO
TNO ofwel een Trans Neptunian
Object is eigenlijk zo’n beetje van
alles wat buiten de baan van Neptu
nus in het zonnestelsel rondvliegt.
De baan van Neptunus ligt op zo’n
30 AE (astronomische eenheden –
150 miljoen km) van de Zon. TNO’s
staan daarom per definitie ver weg,
en zijn erg zwak en moeilijk detec
teerbaar. Pluto is, sinds hij zijn pla
neet status is kwijtgeraakt, wel de
meest bekende TNO, maar er zijn er
sinds 25 jaar veel meer ontdekt. Op
dit moment zijn er ruim 2300 min of
meer bekend. De nu bekende TNO’s
staan vooral in de zogenaamde Kui
per belt, welke zich tot op een af
stand van 55 AE uitstrekt, maar ei
genlijk is nu niet goed bekend wat er
zich verder allemaal bevindt.
TNO’s bestaan vermoedelijk voor
een deel uit gecondenseerde of be
vroren gassen, ijs dus, maar hebben
waarschijnlijk ook een stenen bin
nenste. Kometen worden meestal
niet tot de TNO’s gerekend; een
echte scheidslijn tussen kometen en
TNO’s is moeilijk te trekken omdat
sommige TNO’s opeens kometen
blijken te zijn als ze de Zon wat
dichter naderen.
 
Centaurs
Centaurs zijn van oorsprong ook
TNO’s. De banen van de Centaurs
kruisen de banen van de grote plane
ten (Jupiter, Saturnus, Uranus en
Neptunus). Ze zijn ooit, en wellicht
astronomisch gezien helemaal niet
zo verschrikkelijk lang geleden, van
uit het TNO rijk naar binnen gemi
greerd. Omdat ze door de banen van
de grote gasplaneten lopen, zijn hun
banen niet stabiel. Wanneer ze in een
baan komen met een bepaalde reso
nantie met een grote gasplaneet, kan
het miljoenen jaren goed gaan, maar

vroeg of laat raken ze toch weer de
weg kwijt en vliegen ze alle kanten
op. Centaurs zijn anders van samen
stelling dan de gewone planetoïden,
ze bevatten meer ijs en minder steen
en ijzer.
 
(10199) Chariklo
(10199) Chariklo is een grote Cen
taur planetoïde en draait in een baan
om de Zon zo tussen Saturnus en
Uranus in. De halve lange as van de
baan is 15,8 A.E. en de excentriciteit
0,171. De baan is relatief stabiel
omdat de omlooptijd dicht bij de 4:3
resonantie van Uranus zit, dus bij 3
omlopen van Uranus gaat Chariklo
4 keer rondom de Zon.
De gemiddelde diameter van Cha
riklo zou ongeveer 248 km zijn (ra
dius 124 km +/- 9 km), en hij is
daarmee de grootste Centaur, voor
zover dat nu bekend is.

Chariklo is erg donker, en de rotatie
periode van Chariko is nog niet met
zekerheid bekend. Visueel kun je
Chariklo niet waarnemen, de maxi
male helderheid tijdens oppositie, en
nabij zijn perihelium op bijna 14 AE
van de Zon, is magnitude 17,7. Fo
tografisch is het wel goed mogelijk
Chariklo vast te leggen met een niet
zo grote amateur telescoop.
 
Sterbedekking
Op 3 juni 2013 bedekt Chariklo de
ster UCAC4 248-108672, welke een
helderheid heeft van magnitude
12,4. Een gemiddelde bedekking
dus, die ook door verschillende
amateurs in Nederland waargeno
men zou kunnen worden. Deze be
dekking vindt plaats in Zuid Ameri
ka.

Figuur 1. In deze figuur zie je de bedekkingscurve, opgenomen met de 1,5 m
Deense telescoop. Op de horizontale as de tijd in seconden, gerekend vanaf
middernacht op 3 juni 2013, uitgedrukt in UTC. Op de verticale as de licht
flux, gecorrigeerd met een referentie ster. (uit bron 1)
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De voorspelling is dat de helderheid
van de te bedekken ster afneemt tij
dens de bedekking tot magnitude
18,5, en dat gedurende maar liefst 18
seconden. De bedekking wordt door
13 verschillende telescopen waarge
nomen, door zowel amateurs als
profs. De Deense 1,54 m telescoop
op La Silla is de grootse telescoop
die de bedekking waarneemt. De
kleinste telescoop van de waarneem
groep is slechts 20 cm groot, maar
deze blijkt later naast de bedekkings
zone te liggen en heeft niets gezien.
De kleinste telescoop welke wel een
bedekking, (en de ringen, zie verder)
heeft waargenomen is 27,5 cm groot,
dus ook nog redelijk bescheiden.
 
De waarneem resultaten
De bedekking van de ster door Cha
riklo zelf duurde geen 18 seconden,
maar zo tussen 6 seconden (La Silla)
en 12 seconden (Cerro Tololo en
Cerro Pachon). De diameter van de
Centaur is daarmee ook wat kleiner
geworden dan vroeger ingeschat.
Bovendien lijkt Chariklo niet zuiver
rond maar enigszins sferisch te zijn
van vorm.
Tot ieders verbazing wordt buiten de
detectie van een bedekking door
Chariklo ook nog een andere bedek
king waargenomen. Al gauw blijkt
dat een ringsysteem te zijn. Tussen
de detecties van de ringen zit zo’n 10
tot 20 seconden, dat is natuurlijk
afhankelijk van de waarneemloca
tie, zoals vanuit figuur 3 duidelijk te
zien is. De verduistering van de rin
gen zelf duurt maar kort, enkele
tienden van seconden.
 
Er zijn tijdens de bedekking twee
ringen gedetecteerd. Op de waar
neem koorde van de Deense tele
scoop heeft de binnenste ring 1 bij
intrede een breedte van 6,16 km en
bij uittrede een breedte van 7,17 km
(+/- 0,14 km).
Ring 2, de buitenste, heeft op dezelf
de waarneem koorde bij intrede een
breedte van 3,6 km en bij uittrede een
breedte van 3,4 km, hier wel met een
grotere onzekerheid van omstreeks
1,4 – 2 km.
De radius van ring 1 is 391 km, en
van ring 2 is 404 km. De buitenste
ring is dus de smalste, maar ook de

Figuur 3. Het Chariklo systeem met de koorden van de verschillende waarne
mers. De koorde van een waarnemer (puntjeslijn) stelt de baan van de ster
voor welke schijnbaar achter Chariklo langs trekt.
De detecties zijn te zien als blauwe (Chariklo) of groene (ringen) streepjes.
De meeste ring detecties zijn veel breder dan de ring zelf, en dat wordt veroor
zaakt door de langere integratie tijden. De feitelijke ringdikte is afgeleid met
de 1,5 m Deense telescoop. De andere detecties zijn uiteraard wel belangrijk;
ze bevestigen het bestaan van een ring rondom de Centaur. (uit bron 1)

Figuur 2. De bedekkings curve van de
ringen opgenomen door de Deense
telescoop op La Silla. Boven de eerste
passage, en onder de tweede passage.
Tussen beide passages zit ongeveer 20
sec. De bedekking van de grootste ring
duurt ongeveer 0,3 s, en de bedekking
van de grote en kleine ring samen
duurt ongeveer 0,9 s. De integratie tijd
van de opname is 0,1 seconde, dus elke
dot is 0,1 seconde.
Als je goed kijkt zie je dat de grote
ring bij intrede (boven) iets dikker is
als bij uittrede; dat scheelt 21%. Dat
zelfde komt ook voor bij de ringen van
Uranus, en het ontstaat door oscilla
ties in de ring, waarbij breedte en
diepte iets kunnen variëren. (uit bron
1)

dunste omdat deze ring bij de bedek
king het minste sterlicht tegenhoudt.
Er is berekend dat de buitenste ring
12 keer zo weinig materiaal bevat als
ring 1.
Als je op het oppervlak van Charik
lo zou staan, zie je de ringen op een
hoogte van zo’n 170 km boven je
staan.
De afstand, of lege ruimte tussen
beide ringen is 8,7 km breed. Bere
kend is dat we vanaf de Aarde tijdens
de bedekking het ringen stelsel zien
onder een hoek van ruim 30 graden.
 

Andere gegevens
Sinds de ontdekking van Chariklo in
1996 zijn daar al helderheids metin
gen aan verricht en ook spectrosco
pische waarnemingen gedaan. Wat
opvalt, is dat vanaf 1996-1997 tot
2007 de gemiddelde helderheid van
Chariklo langzaam aan met een
factor 1,75 minder wordt. Ook
wordt in het begin spectroscopisch
de aanwezigheid van waterijs gede
tecteerd, maar deze verdwijnt ook
geleidelijk.
De verklaring is dat omstreeks
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1996-1997 de hoek waaronder wij de
ringen zien zo ongeveer 60 graden is.
Omstreeks 2008 ligt de Aarde in
hetzelfde vlak als de ringen, en kijken
we tegen de rand aan, die uiteraard
zo dun is dat we niets meer van de
ring zien. De ringen bestaan voor een
groot deel uit waterijs, en in 2008
kunnen we dat niet meer meten.
In 2013 is de helderheid van Charik
lo weer met een factor 1,5 toegeno
men, en ook detecteren we weer wa
terijs. De ringen zijn sindsdien weer
enigszins geopend. Ook dat komt
weer overeen met de waarneming
van de bedekking; we zien dan de
ringen weer onder een hoek van 33
graden.
 
Als men de gegevens van de Charik
lo ringen vergelijkt met de Saturnus
en Uranus ringen, komt men uit op
een dichtheid van de ringen van zo
tussen 30 – 100 gram/cm. De totale
massa van ring 1 is dan te vergelijken
met een ijs maan met een diameter
van 2 km, en die van ring 2 op een
ijsmaan van 1 km.
 
Bestaan en voortbestaan van het rin
gen systeem
De ringen staan op een logisch af
stand van Chariklo. Een lichaam,
bijvoorbeeld een maantje, wat te
dicht bij een ander lichaam komt met
een relatief grote massa kan uit el
kaar getrokken worden, en overgaan
in een ring. De zogenaamde Roche
limiet wordt dan onderschreden. De
Roche limiet is afhankelijk van de
massa van het moederlichaam en de
samenstelling van de maan.
 
Ringen bestaande uit deeltjes blijven
niet eeuwig bestaan. De kleine deel
tjes in de ringen botsen onderling
met elkaar. Daardoor zullen ze over
lange tijd gezien, zich gaan versprei
den. Een ander effect is de Poynting-
Robertson drag. Kleine deeltjes
ontvangen straling van de zon, maar
stralen de opgevangen energie ook
weer gelijkmatig uit. De som van
instraling en uitstraling heft elkaar
rondom het deeltje gezien niet pre
cies op, waardoor het deeltje een
kleine kracht ondervindt. Dit effect
is het sterkst op de kleine deeltjes.
Ten gevolge hiervan kan een ring

Figuur 4. In deze figuur staan drie
bedekkings curven van La Silla,
Cerro Tololo Prompt en Santa Mar
tina. De Cerro Tololo Prompt koorde
ligt op het schijnbaar breedste stuk
van het ringen systeem en ook van
Chariklo zelf, en heeft de langste be
dekkingstijd. Vanuit Santa Marina is
helemaal geen bedekking van Charik
lo te zien, maar wel van de ringen, die
hier schijnbaar dichter bij elkaar lig
gen. (uit bron 1)

Figuur 5. Een artists impression van ESO hoe het ringensysteem er vanaf het
oppervlak van Chariklo eruit zou kunnen zien.

nooit langer dan enkele maanden,
voor de micrometer deeltjes, tot en
kele miljoenen jaren voor grotere
deeltjes van 0,1 – 1 mm, bestaan.
Wat wel mogelijk is dat enkele “her
der” maantjes de ringen bij elkaar
houden, net als bij sommige Satur
nus ringen het geval is. Deze maan
tjes zijn echter te klein om vanaf de
Aarde te zien.
 
Simulaties
Twee Japanse wetenschappers, Mi
chikoshi en Kokubo, hebben simu
laties uitgevoerd om het ringsysteem
beter te kunnen begrijpen. Om de
ring te kunnen laten bestaan vinden
ze dat de dichtheid van Chariklo
belangrijk hoger moet zijn dan de
dichtheid van het ring materiaal. Een
mogelijkheid is dat Chariklo wel een
ijsplaneet is, maar met een flinke
rotsachtige kern. De dichtheid van
het ringmateriaal zou nog wat lager
zijn dan de dichtheid van waterijs.
Onder deze voorwaarden worden de
zogenaamde gravitationele spaken
gevormd.
 
Omdat Chariklo behoorlijk afgeplat
is, zou de ring volledig cirkelvormig
moeten zijn. De resultaten uit de
bedekking suggereren toch een zeke
re excentriciteit. Deze excentriciteit
kan dan veroorzaakt zijn door de
eerder genoemde gravitationele spa
ken, die ook in de ringsystemen van
Saturnus aanwezig zijn.
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Indien de ijsdeeltjes in de ringen ge
middeld > 1 cm zijn, heeft de aanwe
zigheid van deze spaken tot gevolg
dat de deeltjes in de ring zich gaan
spreiden, en de levensduur van de
ring daarmee erg bekort wordt, tot
minder dan 100 jaar. En dat zou er
op neerkomen dat de ringen alleen
door uitgassing van Chariklo ver
oorzaakt zou kunnen zijn.
Bij de aanwezigheid van veel kleine
re deeltjes, maar nog geen microme
ter afmetingen, wordt de levensduur
weer veel langer, maar dat kan het
verschil in afstand van de ring tot
Chariklo op verschillende punten
weer niet verklaren. Uiteindelijk
pleit ook de gedane simulatie voor
de aanwezigheid van een of enkele
“herder maantjes”.
Betere metingen bij volgende bedek
kingen zouden wellicht de gravitati
onele spaken aan kunnen tonen. Dat
zal iets te veel zijn om door amateur
sterrenkundigen te laten doen, voor
het opnemen van de helderheids flux
met een zeer hoge resolutie in tijd heb
je toch een flinke telescoop van en
kele meters nodig. Maar de “herder
maantje(s)” zouden wel met amateur
telescopen gedetecteerd kunnen
worden tijdens een bedekking. Dat
ligt natuurlijk ook aan de ster, en je
hebt er wel een flinke hoeveelheid
geluk en toeval voor nodig, maar
zonder waarnemen vind je zeker
niets.
 
Oorsprong van het ringen systeem
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Een inslag op Chariklo kan een grote
hoeveelheid materiaal vrijgemaakt
hebben, waarbij enkel grote brok
stukken nu als “herder” maantje
fungeren. Zo’n inslag moet wel
“langzaam” gebeuren. De ontsnap
pings snelheid van Chariklo is erg
klein (100 m/s), en bij een te hevige
inslag verdwijnt alle puin ver de
ruimte in. Het is wel zo dat de typi
sche snelheden in de Kuiper belt,

waarin Chariklo’s oorsprong is gele
gen, beduidend lager zijn dan in bij
voorbeeld de “Main Belt” of plane
toïden hoofdgordel. Dat impliceert
dat ringen systemen bij TNO’s wel
eens vaker voor zouden kunnen
komen dan bij normale planetoïden.
Het ringen systeem kan kapot ge
trokken worden indien Chariklo te
dicht bij een grote gasplaneet komt.
Men heeft echter uitgerekend dat die
kans heel erg klein is. Dat onder
steunt ook weer de gedachte dat het
ringensysteem is ontstaan toen Cha
riklo nog een echte TNO was.
 
Tweede mogelijkheid is een uiteen
gevallen begeleider, door het over
schrijden van de Roche limiet.
Ook twee begeleiders kunnen onder
ling gebotst zijn.
Het uitgassen van Chariklo, waarbij
een komeetachtige gaspluim of erup
tie met relatief grote snelheid materie
uitstoot is ook nog een mogelijkheid,
hoewel wat minder waarschijnlijk,
want een pluim heeft ook weer ener
gie nodig om te ontstaan.
 
Meer ringsystemen?
Tot nu toe zijn bij de gewone plane
toïden tijdens sterbedekkingen nog

Figuur 6. Een van de vele uitkomsten
van de ringsimulaties uit Japan. In de
ring zijn allerlei structuren zichtbaar.
Het kan zo zijn, maar ook heel anders.
Hopelijk brengen toekomstige waar
nemingen meer licht op de zaak.(uit
bron 2)

geen ring systemen ontdekt, wel
verschillende begeleiders. Bij ander
TNO’s ook nog niet, hoewel bij
(2060) Chiron tijdens een sterbedek
king wel “materiaal” is ontdekt, wat
toegeschreven is aan een soort ko
meet achtige uitstroom of eruptie
vanuit Chiron zelf. Wel heeft 5% van
de nu ontdekte TNO’s één of meer
dere begeleiders.
 
Tweede waarneming
Mike Kretlow heeft op 9 april van
dit jaar weer een bedekking waarge
nomen door Chariklo van een mag
nitude 14 ster. Hij is daarvoor naar
Namibië afgereisd, en heeft voor de
bedekking de portable 0,5 meter
IOTA-ES telescoop gebruikt. Mike
heeft daarover iets verteld op de
Kleine Planeten Tagung in Leiden en
zal daar uitgebreider op terug komen
op de aanstaande ESOP in Freiberg.
 
Project Lucky Star
Het project Lucky Star, wat mede
gefinancierd is door de EU, behelst
het onderzoek aan TNO’s en Cen
taurs door gebruik te maken van
sterbedekkingen. In het project
Lucky Star werken diverse groepen
samen, onder leiding van Bruno Si
cardy, bij de ESOP gangers een wel
bekende figuur.
Voor het berekenen van de bedek
kingen wordt gebruik gemaakt van
astrometrische meetgegevens, on
dermeer (last minute) gedaan op de
Pic du Midi en de Calar Alto sterren
wachten. Voor de ster posities wordt
gebruik gemaakt van de Gaia DR1
catalogus.
Amateur sterrenkundigen wordt
ook gevraagd mee te doen. Bedenk
dat je hiermee een belangrijke bijdra
ge kunt leveren aan het ontrafelen
van de geheimen van TNO’s en
Centaurs.
Voor het komende kwartaal lijken
drie bedekkingen waarneembaar te
zijn vanuit Nederland, nl:

Datum Tijd Object Ster RK Deklinatie G mag

11-09-2017 20:46:50 (55636) 2002 TX300 01 20 38,6 +34 57 25,3 12,1

24-09-2017 21:04:23 (2060) Chiron 23 39 10,0 +02 05 56,6 13,9

05-10-2017 23:51:46 Triton 22 54 18,4 -08 00 08,3 12,2
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Kijk voor updates altijd op de website van Lucky Star, en als je een bedekking wilt waarnemen, meld je dan van
te voren even aan.
Adres Lucky Star: http://lesia.obspm.fr/lucky-star/predictions/       
 
Bronnen:
1. A ring system detected around the Centaur (10199) Chariklo – F Braga-Ribas, B Sicardy et al.
2. Simulating the Smallest Ring World of Chariklo – Shugu Michikoshi en Eiichiro Kokubo
3. ESO en diverse andere
 
Video van de bedekking door Chariklo opgenomen met de Deense telescoop op La Silla: http://www.eso.org/
public/videos/eso1410e/
 

Uitnodiging Sterbedekkersdag
Door Henk de Groot
 
Op zaterdag 14 oktober 2017 houden we weer een Sterbedekkersdag.
Dit keer weer in de Volksterrenwacht Bussloo.

Noteer deze datum in je agenda.
 
Net als vorig jaar wordt de sterbedekkersdag gecombineerd met de Kleine Planeten Dag van de werkgroep Kleine
Planeten.

Met de zonsverduistering in aantocht verwachten we weer veel mooie verhalen en video's/foto's te zien, omdat
verschillende leden de eclips willen bijwonen.

Natuurlijk worden ook de gewonere bedekkingen niet vergeten.
 
De dag kost niets, en koffie, thee en soep zijn gratis. Je moet wel je eigen boterham voor tussen de middag meene
men. Hoe laat we beginnen, hoor je nog, maar waarschijnlijk zo omstreeks 11 uur, zodat je niet zo verschrikkelijk
vroeg op hoeft te staan.
 
Als je komt, wat we natuurlijk wel verwachten, meld je dan aan bij Jan Maarten Winkel of Henk de Groot.
Ook als je iets wilt presenteren, geef dat dan door. Natuurlijk graag, want dat is ook een belangrijk onderdeel van
de dag: ervaringen uitwisselen en de interessante en leuke dingen delen.
 
Tot 14 oktober dan!

Voorspellingen van bedekkingen van sterren door
planetoïden

Door Henk de Groot
 
Je kunt natuurlijk gebruik maken van PlanOccult. Maar er zijn meer bronnen. Oliver Klös zet regelmatig de hel
dere sterbedekkingen door planetoïden op de website van de IOTA-ES. Dus als je een kleinere telescoop hebt, kun
je hier goed terecht.
http://call4obs.iota-es.de/
 
Mike Kretlow heeft ook een voorspelling website, nl:
http://astro.kretlow.de/?Occultation-Predictions
Je vult jouw eigen gegevens in, en korte tijd later krijg je de voorspelling voor jouw observatie plaats terug, onder
aan de pagina. Verrassend is dat daar ook wel eens bedekkingen voorkomen welke niet op de PlanOccult lijst te
vinden zijn, en omgekeerd.
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Totale Sterbedekkingen
 

Predictions : 32 Period : 01/07/2017 - 01/10/2017    

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 

 14-07-2017  Fri  00:54:05  1  R   31432   4.9  22  138  -15  +75°N    5 

 15-07-2017  Sat  03:07:33  2  R     167   6.7  33  159   -4  +37°S   10 

 29-07-2017  Sat  20:05:01  2  D   19737   6.6  19  230   -5  +39°N    8 

 02-08-2017  Wed  21:07:24  2  D   22959   6.3  17  198  -12  +50°S   10 

 06-08-2017  Sun  21:23:54  1  D   28441   5.1  16  155  -15  +82°N    7 

 13-08-2017  Sun  23:57:41  1  R    3322   4.3  19  101  -23  +73°N    4 

 15-08-2017  Tue  01:58:58  1  R    4465   6.3  32  112  -18  +53°N    7 

 15-08-2017  Tue  03:57:05  1  R    4530   4.1  46  144   -4  +80°N    4 

 15-08-2017  Tue  23:51:37  2  R    5613   5.3   7   75  -24  +25°S    5 

 16-08-2017  Wed  02:05:45  5  R    5717   6.6  28   99  -17  +15°N    7 

 16-08-2017  Wed  02:38:25  1  R    5729   4.5  32  107  -14  +65°S    4 

 16-08-2017  Wed  03:02:40  1  R    5751   7.4  35  112  -11  +37°S   10 

 16-08-2017  Wed  03:50:12  3  R    5780   6.7  42  123   -6  +27°N    7 

 16-08-2017  Wed  03:50:56  1  R    5772   3.8  42  124   -5  +76°N    4 

 16-08-2017  Wed  03:52:21  1  R    5774   3.4  42  124   -5  +84°S    4 

 16-08-2017  Wed  06:49:57  1  D    5912   0.9  54  185  +21  -48°N    5 

 16-08-2017  Wed  07:46:55  1  R    5912   0.9  52  208  +29  +53°N    4 

 17-08-2017  Thu  03:09:52  1  R    6957   5.4  30   99  -11  +63°N    4 

 18-08-2017  Fri  02:13:43  1  R    9044   6.8  14   77  -17  +59°N    7 

 24-08-2017  Thu  20:01:23  1  D   18692   2.8   0  268  -11  +60°S    4 

 24-08-2017  Thu  20:01:43  1  D   54027   3.5   0  268  -11  +60°S    4 

 29-08-2017  Tue  19:09:05     C   22520   4.9  18  202   -7   +2°N    5 

 08-09-2017  Fri  03:46:57  6  R     707   5.9  28  227  -12  +22°N   10 

 12-09-2017  Tue  00:03:43     C    5370   6.0  27  102  -33   +8°N    7 

 12-09-2017  Tue  04:41:39  1  R    5525   6.3  53  184   -5  +70°S    7 

 12-09-2017  Tue  06:55:35  1  R    5596   3.7  44  231  +15  +71°S    9 

 14-09-2017  Thu  03:50:09  1  R    8596   6.6  46  124  -13  +69°S    7 

 15-09-2017  Fri  04:14:47  1  R   10735   7.7  41  116  -10  +71°S   10 

 17-09-2017  Sun  03:57:46  1  R   13962   6.5  19   90  -13  +52°N    5 

 17-09-2017  Sun  05:08:42  3  R   14025   5.4  30  105   -2  +28°N    7 

 24-09-2017  Sun  18:57:48  1  D   21469   3.9   6  237  -14  +76°N    4 

 29-09-2017  Fri  19:10:56  2  D   27518   4.9  18  185  -17  +37°S    4 

 

Agenda
15 - 19 sep 2017 ESOP XXXVI te Freiberg/Saxony, Duitsland

14 oktober 2017 Sterbedekkersdag te Bussloo

4 november 2017 ? amateur bijeenkomst te Goirle

5 mei 2018 ? jaarvergadering KNVWS te De Bilt
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Kleine Planeten Tagung in Leiden
Door Henk de Groot
 
De werkgroep Kleine Planeten, waar wij als sterbedekkers veel mee samenwerken, heeft op 10 en 11 juni de jaar
lijkse Kleine Planeten Tagung georganiseerd in de Leidse Sterrenwacht. De Kleine Planeten Tagung is de jaarlijk
se bijeenkomst van de Duitse werkgroep Kleine Planeten. Deze vereniging telt echter ook verschillende leden uit
landen buiten Duitsland, waaronder Nederland, Zwitserland en Oostenrijk. Daarom gebeurt het ook regelmatig
dat zo’n bijeenkomst niet in Duitsland gehouden wordt, maar in bijvoorbeeld Zwitserland of Oostenrijk, en nu
dan voor de eerste keer in Leiden.

Veel leden van de Nederlandse werk
groep Kleine Planeten zijn ook lid
van de werkgroep Sterbedekkingen.
Daarom, en ook eens om te laten zien
waar collega werkgroepen zoal mee
bezig zijn, een korte impressie van
deze Kleine Planeten Tagung.
 
Aankomst
Veel deelnemers komen van ver, en
reizen op vrijdag al aan. Daarom is
het, net als bij de ESOP, de gewoon
te om op vrijdagavond al de eerste
afspraak te organiseren, namelijk
een buffet in het Holiday Inn hotel
in Leiden. De meeste deelnemers
komen tijdens het buffet binnen
druppelen, en het is weer even kennis
maken met elkaar.
 
Programma
Op zaterdagmorgen begint het pro
gramma. Na eerst welkom geheten
te zijn door de werkgroep voorzit
ters, vangen de presentaties door de
leden aan. Traditioneel is de opsom
ming van het aantal en de classifica
tie van de soorten astrometrie waar
nemingen aan planetoïden door de
Duitse werkgroep voorzitter Ger
hard Lehman. Astrometrie wordt
vooral door de Duitse waarnemers
gedaan. Dat komt door het volgen
de: De banen van de heldere plane
toïden zijn wel goed bekend, dus
daar hoeft geen astrometrie meer
aan gedaan te worden. Bij zwakkere
planetoïden is er nog een hoop werk
te doen, echter deze zijn over het
algemeen toch wel magnitude 18 of
19 of nog zwakker. En daar hebben
onze oosterburen toch een voordeel,
omdat over het algemeen lichtver
vuiling toch wat minder is dan in
Nederland, en zwakkere planetoï
den waargenomen kunnen worden.
 

Bedekkingen
De overlap tussen Kleine Planeten
en Sterbedekkingen is groot, en dat
illustreert weer de presentatie van
Mike Kretlow over het waarnemen
van bedekkingen door TNO’s
(Trans Neptunes Objecten). Rond
(10199) Chariklo zijn bij een sterbe
dekking ringen waargenomen, en de
kans is groot dat ook ander TNO’s
ringen bezitten. Probleem met
TNO’s is dat de nauwkeurigheid
waarmee een bedekking berekend
kan worden zo laag is. Daar komt
inmiddels wel verbetering in. De
posities van de sterren zijn dankzij
Gaia al enorm verbeterd, en binnen
enkele jaren volgen ook steeds meer
TNO’s. Het ziet er naar uit dat be
dekkingen van sterren door TNO’s
een nieuw aandachtsgebied voor
sterrenkunde amateurs wordt.
 
Rondleiding
Natuurlijk kan met zoveel buiten
landse gasten een uitleg over de ge
schiedenis van de Leidse Sterre
wacht door Wim Nobel en een rond
leiding niet ontbreken. Op de Leidse
Sterrewacht hebben natuurlijk ook
wetenschappers met naam rondge
lopen die in het verleden hun sporen
verdiend hebben, zoals De Sitter,
Lorenz, Einstein en Ehrenfest. Bo
vendien is de Sterrewacht onlangs
gerestaureerd, en in uitstekende
conditie.
 
Middagprogramma
Na de rondleiding is er een presenta
tie van Black Gem, het project waar
bij met behulp van verschillende
identieke telescopen met een zeer
groot beeldveld naar onder andere
de optische tegenhangers van
Gamma Ray Bursts gezocht zal gaan

worden. Dat is nou niet direct een
onderwerp wat met planetoïden te
maken heeft, echter onze leden Har
rie Rutten en Marc Fokker hebben
daaraan een belangrijke bijdrage
geleverd. Harrie heeft de optiek van
de telescoop ontworpen, en Marc is
bezig geweest met testen en inregelen
van de telescoop in Nijmegen.
 
Daarna komt Carolin Liefke aan de
beurt. Ze werkt op het Haus der
Astronomie in Heidelberg, en is
onder andere bezig van daaruit mid
delbare scholieren te betrekken bij
het waarnemen van planetoïden. De
leerlingen maken dan opnamen van
planetoïden met via internet aange
stuurde telescopen in Australië of
Hawaii. Vervolgens meten ze de
opnames op, en gaan daar allerlei
dingen mee doen, zoals bijvoorbeeld
astrometrie. Eigenlijk zouden we
zoiets ook in Nederland moeten
hebben.

Het Haus der Astronomie in Heidel
berg staat op het terrein van de Uni
versiteits sterrenwacht. Het markan
te gebouw is vormgegeven als een
spiraal stelsel. Het doel van het Haus
der Astronomie is educatie in brede
zin. Er wordt veel gedaan aan voor
lichting aan met name jongeren, die
via de middelbare school meedoen aan
waarneem campagnes.
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Daarmee te maken heeft ook een
presentatie van Martin Metzendorf.
Hij is leraar op een middelbare
school. Hij krijgt de kans mee te
vliegen op Sofia, dat is de Jumbo 747
waarin een telescoop gemonteerd
staat. De Jumbo vliegt naar 15 km
hoogte, het luik gaat open, en er kan
waargenomen worden met de tele
scoop. In principe hebben alle Duit
se leraren aan middelbare scholen de
mogelijkheid een keer mee te vliegen
op Sofia, mits ze de opgedane erva
ring ook verwerken in hun lessen. De
mogelijkheid tot meevliegen is ont
staan omdat een Duits consortium
een belangrijk aandeel heeft in dit
project.
 
Amateurs
Niet op 15 km hoogte, maar vanaf
de grond doen amateurs natuurlijk
ook veel waarnemingen, ieder naar
zijn vermogen. Een voorbeeld is
Werner Hasubick, die astrometrie
verricht aan kometen. De kometen
staan dan redelijk ver weg, zodat ze
toch sterachtig zijn, maar ook erg
zwak. Voor deze tak van waarne
mingen heb je dus wel een flinke te
lescoop nodig.
Maar niet iedereen heeft een grote
telescoop. Joachim Ekrutt heeft al
leen een goede verrekijker, maar hij
is er erg tevreden mee. Hij heeft een
speciaal statiefsysteem ontworpen
om de verrekijker in op te hangen,
en zonder de inspanning van het
vasthouden alles rustig te kunnen
bekijken. Nu was er een planetoïde
naar hem genoemd, maar die was
met een verrekijker natuurlijk niet te
bereiken. Omdat Joachim toch
graag eens zijn eigen planetoïde
wilde zien en fotograferen, heeft hij
een volkssterrenwacht opgezocht,
en daar is het wel gelukt. Zo zie je
maar, als je wat wilt is veel te berei
ken.
 
NEODECS
Detlef Koschny, werkzaam bij de
ESA, maar ook een amateur, geeft
een presentatie over het opzetten van
een nieuwe database voor planetoï
den, waar ook amateurs aan kunnen
deelnemen. Nu zijn er echter al
meerdere databases aanwezig, en bij
enkele deelnemers van de bijeen

Het grootste deel van de actieve Kleine Planeten Fach Gruppe leden houdt zich
bezig met Astrometrie. Dat is op opnames planetoïden proberen te identifice
ren en met behulp van het software programma Astrometrica nauwkeurig de
positie te meten.

komst komt dan ook al het gevoel
boven drijven van: al weer een?
Dat is toch uitdrukkelijk niet de be
doeling. Het doel is uiteindelijk om
bestaande databases te gebruiken, te
koppelen, gegevens eruit te halen, of
wat dan ook. Het is wel zo dat de
beroepswereld, waar dit initiatief uit
voortkomt, niet altijd helemaal
doorheeft met welke “frustraties” de

amateurs moeten leven. Daarom
roept Detlef de amateurs ook vooral
op mee te doen, en invloed proberen
uit te oefenen.
 
Intussen is de zaterdag al bijna voor
bij, en lopen, fietsen of rijden alle
deelnemers weer naar de Holiday
Inn voor het buffet. Onder het eten
wordt nog nagepraat over de dag,

Een veel kleiner deel van de Fachgruppe Kleine Planeten doet aan fotometrie.
Dat is eigenlijk jammer, want met fotometrie behaal je altijd resultaat, en voor
de beroeps astronomen is het werk van de fotometrie amateurs eigenlijk de
enige bron om aan goede rotatie lichtcurves te komen. Op deze grafiek is de
lichtcurve te zien van de planetoïde Xanthe. 

11



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

maar ook wat onze Duitse amateurs
van Leiden vinden. Zonder uitzon
dering zijn ze allemaal vol lof. Er zijn
veel fietsen en de grachten spreken
ook erg aan. Wat natuurlijk ook
meespeelt dat het prachtig zomer
weer is, en het erg gezellig is in de
stad.
 
Zondag
Zondag, niet zo heel vroeg, gaan we
weer verder. Henk (ik dus) geeft een
presentatie over fotometrie. Het
doel van fotometrie is vooral de ro
tatie periodes van planetoïden vast
te stellen. Het leuke daarvan is dat je
heel vaak wat nieuws ontdekt; de
bekende rotatie periodes kloppen
soms van geen meter. Kloppen ze
eens wel, dan kun je de nauwkeurig
heid enorm vergroten. Een ander
voorbeeld van fotometrie is het
waarnemen van eclipsen en bedek
kingen van een planetoïde door een
begeleider (maan). Dat helpt de be
roeps astronomen de banen beter te
berekenen.
 
Voor geschiedenis is ook een uurtje
ingeruimd. Adriaan Raap vertelt het
levensverhaal van Karl Schwarz
schild, een astrofysicus aan de uni
versiteit van Göttingen.
 
Leuk is ook het verhaal van André
Knöfel. Die is met drie anderen,
waaronder twee Nederlanders, en
met een gids de Marokkaanse Saha
ra ingetrokken om meteorieten te
zoeken. Nu bestaat de Sahara voor
80% uit steenvlaktes, helemaal vol
stenen. Hoe vindt je daar ooit een
meteoriet? Toch lukt dat wel. Door
het droge klimaat verweren de mete
orieten zeer langzaam, zodat de
concentratie herkenbare meteorie
ten welke daar ligt redelijk hoog is,
en bovendien blijven ze op het op
pervlak liggen.
Toch moet je niet alleen voor de
meteorieten gaan. De kans dat je
niets vindt is ook aanwezig. Maar de
reis zelf door de ruige eenzaamheid
van de Sahara, en zonder internet,
heeft ook wel wat voor wie er van
houdt.
Trouwens deze reis heeft wel wat
opgeleverd, een enkele, en ook een
veld met verschillende brokstukjes

Een presentatie ging over het leven van Karl Schwarzschild. Karl Schwarz
schild (1873-1916) was een Duitse fysicus en astronoom. Als kind was hij al
een genie in wiskunde. Op z’n 16 de jaar publiceerde hij al een wetenschappe
lijk artikel over banen van dubbelster systemen. In 1909 werd hij directeur van
de sterrenwacht in Potsdam. Van de universiteit van Groningen kreeg hij een
aanstelling als bijzonder hoogleraar. In 1914 moest hij in dienst om aan het
Russische front ballistische banen te berekenen van kanonskogels. Aan het
Russische front deed hij een ziekte op, waaraan het uiteindelijk zou overlijden.
In zijn laatste jaren, aan het front en later vanaf zijn ziekbed thuis, heeft hij
o.a. met Einstein geschreven en onder meer artikelen gepubliceerd over de
quantum fysica en algemene relativiteits theorie. De Schwarzschild straal is
door hem bedacht. Deze straal waarbinnen feitelijk niets meer kan ontsnappen,
is de omtrek van het zwarte gat, nl Rs=2GM/c2, waarbij G=gravitatie con
stante, M=massa en c = lichtsnelheid.(foto uit wikipedia) 

van waarschijnlijk een en dezelfde
meteoriet.
 
Einde
Zondag omstreeks 13 uur is de bij
eenkomst afgelopen. We krijgen nog
een uitstekende lunch, zoals alle
lunches, koffie en thee verzorgt door
mensen van de Werkgroep Leidse
Sterrewacht. Een aantal deelnemers
gaat zondagmiddag weer naar huis
terug. De overige gaan maandag

middag mee met een excursie bij
ESTEC in Noordwijk.
Volgend jaar is de Kleine Planeten
Tagung in Heppenheim. Wanneer is
niet helemaal duidelijk. Het moet
omstreeks volle Maan, omdat je dan
slechter kunt waarnemen, maar het
mag niet tijdens belangrijke voetbal
wedstrijden. Nou zal Nederland
daar toch wel niet veel presteren,
maar voor onze oosterburen ligt dat
toch anders. We horen het nog wel.
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Bedekking van Mercurius door de Maan
Door Henk de Groot
 
Op dinsdag 25 juli omstreeks 09:35 zomertijd vindt er een Mercurius bedekking plaats door de Maan. Dat gebeurt
overdag. Maar als het goed helder weer is, is dat ook met een kleine kijker waar te nemen. Pas wel goed op dat je
niet per ongeluk op de Zon richt tijdens het kijken, want dat is niet zo best voor je ogen.

Beter is het een video camera te ge
bruiken. Je kunt dan de bedekking
opnemen, en tevens live volgen op
het scherm, en het is veilig. Het is wel
aan te bevelen van te voren te bekij
ken hoe je een goed beeld kunt krij
gen. Afhankelijk van de soort came
ra en telescoop, zul je waarschijnlijk
een gedeelte van het objectief af
moeten dekken, of filters gebruiken
omdat er anders mogelijk te veel licht

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2017
 
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan 

A 16-08-17 Di/wo 02:01 93925 6,4 27 99 -18 5N 38- 

A 29-08-17 Di 19:10 160046 5,0 19 200 -7 2N 54+ 

B 08-09-17 Do/vr 03:40 128843 5,9 28 225 -13 12N 96- 

A 12-09-17 Ma/di 00:02 93775 6,0 27 99 -35 8N 64- 

B 14-09-17 Wo/do 03:11 95390 7,5 41 113 -19 7N 40- 

B 15-09-17 Do/vr 01:35 96575 8,0 18 82 -29 7N 29- 

B 30-10-17 Ma 21:07 165353 6,8 28 200 -45 1S 77+ 

B 14-11-17 Ma/di 05:06 119313 7,9 25 123 -17 2N 17- 

B 24-11-17 Vr 16:37 163894 7,7 20 186 -9 0S 31+ 

B 08-12-17 Do/vr 05:40 98574 7,1 46 216 -17 1S 72- 

B 09-12-17 Vr/za 06:34 99098 6,8 45 217 -8 2S 61- 

 

Planetoïde (10467) Peterbus
Door Jan Maarten Winkel
 
Recent heeft de Internationale Astronomische Unie weer namen toegekend aan enkele planetoïden. Dit keer is er
een planetoïde genoemd naar de vorig jaar overleden lid van onze club: Peter Bus.

Planetoïde 1987 EZ7 staat voortaan te boek als (10467) Peterbus. Deze
kleine planeet werd op 1 maart 1981 ontdekt door Schelte John ‘Bobby’ Bus
op het Siding Spring Observatory in Australië. De planetoïde, die deel
uitmaakt van de hoofdgordel, volgt op een gemiddelde afstand van 2,7
Astronomische Eenheden (AE) van de zon een ellipsvormige baan (excen
triciteit 0,15) met een omlooptijd van 4,4 jaar.
 
Bronnen: Zenit juni 2017
JPL Small-Body Database Browser (https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi#top)

in de camera komt. Misschien kun je
met bepaalde filters ook het contrast
verhogen.
 
In een strook vanuit het Belgische
Kortrijk naar Venlo is de bedekking
gedeeltelijk, aan de zuidelijke maan
rand. Verder naar het noorden is de
bedekking volledig, en bijvoorbeeld
in Groningen duurt de bedekking
van 09:34 tot 09:53 uur. Ten zuiden

van de lijn Kortrijk – Venlo is er
helaas niets te zien. Kijk ook bijvoor
beeld in de Sterrengids.
Nadeel is dat de bedekking op een
gewone werkdag plaats vindt; je zult
er wel geen vrij voor krijgen. Ook
staat de Maan en Mercurius tijdens
de bedekking erg laag, ruim 10 gra
den boven de horizon.
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Carlova
Op 28 april werd door Henk de
Groot een bedekking door (360)
Carlova waargenomen met een duur
van 3,53 seconden.
 
Nassovia
Op 31 mei werd door Esdert Edens
en Jan Maarten Winkel een bedek
king door (534) Nassovia waargeno
men met een duur van resp. 2,54 en
1,89 seconden. Andere waarnemers
in de UK, België, Duitsland en Polen
hadden een mis. Er was sprake van
een Noord-shift van ruim 1 pad
breedte.
 
Bedekkingen elders in Europa
Op 25 maart werd door Hermans
son, Johansson en Rutersten (Zwe
den) een bedekking door (925) Alp
honsina waargenomen met een duur
van 1,16 tot 1,7 seconden. De uittre
de verliep stapsgewijs, waardoor er
een afstand tussen de dubbelster
componenten van ongeveer 10 mas
berekend kon worden.
Op 4 april werd door Rovira (Span
je) een bedekking door (205) Martha
waargenomen met een duur van 1,84
seconden.
Op 8 april werd door Le Cam
(Frankrijk) een bedekking door

(952) Caia waargenomen met een
duur van 5,01 seconden.
Ook op 8 april werd door Bonnar
deau (Frankrijk) een bedekking
door (131) Vala waargenomen met
een duur van 8,92 seconden.
Op 9 april werd door Enskonatus en
Rothe (Duitsland) een bedekking
door (79) Eurynome waargenomen
met een duur van 1,8 resp. 1,6 secon
den.
Op 16 april werd door Enskonatus
(Duitsland) een bedekking door
(528) Rezia waargenomen met een
duur van 3,2 seconden.
Op 2 mei werd door 7 waarnemers
vanuit Tsjechië een bedekking door
(45) Eugenia waargenomen met een
duur van 2,76 tot 6,07 seconden. Zie
figuur 1 voor de koorden en het
DAMIT model.
Op 4 mei werd door Dumont en
Gangloff (Frankrijk) een bedekking
door (698) Ernestina waargenomen
met een duur van 3,05 seconden.
Op 6 mei werd door Gaehrken en
Kattentidt (Duitsland) een bedek
king door (3) Juno waargenomen
met een duur van maar liefst 43,52
resp. 48,20 seconden. Zie figuur 2
voor de koorden en het DAMIT
model.
Op 16 mei werd door Gaehrken

 

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

4 apr. 31686 1999 JL26   X 

5 apr. 22635 1998 MZ11  X X 

13 apr. 49013 1998 QW73   X 

28 apr. 2478 Tokai  X  

26 mei 162921 2001 OL11   X 

29 mei 46101 2001 FK8   X 

31 mei 4035 1986 WD X  X 

1 juni 12921 1998 WZ5  X  

4 juni 46669 Wangyongzhi   X 

19 juni 8385 1993 AN   X 

19 juni 105005 2000 KR6   X 

26 juni 33641 1999 JZ81   X 

 

 vanuit Italië een bedekking door (25)
Phocaea waargenomen met een duur
van 2,24 seconden.
Ook op 16 mei werd door 8 waarne
mers vanuit Spanje en Gaehrken
vanuit Italië een bedekking door
(386) Siegena waargenomen met een
duur van 11,58 tot 13,12 seconden.
Zie figuur 3 voor de koorden en het
DAMIT model.
Op 19 mei werd door Schnabel
(Spanje) een bedekking door (983)
Gunila waargenomen met een duur
van 5,19 seconden.
Op 23 mei werd door Kattentidt
(Duitsland) een bedekking door
(539) Pamina waargenomen met een
duur van 8,96 seconden.
Op 26 mei werd door Enskonatus
(Duitsland) een bedekking door
(983) Gunila waargenomen met een
duur van 5,4 seconden.
Op 30 mei werd door 4 waarnemers
in Frankrijk een bedekking door
(510) Mabella waargenomen met
een duur van 5,69 tot 8,40 seconden.
Zie figuur 4 voor de koorden.
Op 31 mei werd door Ossola (Zwit
serland) een bedekking door (4035)
1986 WD waargenomen met een
duur van 4,24 seconden. Esdert
Edens en Jan Maarten Winkel (Ne
derland) en Oliver Kloes (Duitsland)

Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Het tweede kwartaal bracht een bedekking voor Esdert Edens, Henk de Groot en Jan Maarten Winkel. Proficiat!
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.
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Figuur 2

Figuur 1
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Figuur 4

Figuur 3
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hadden een mis. De helderheid van
de ster zwakte slechts 0,6 magnitude
af in plaats van 5,1 magnitude. De
ster betreft een bekende dubbelster.
Op 1 juni werd door Delincak (Slo
wakije) een bedekking door (23101)
1999 XP164 waargenomen met een
duur van 1,88 seconden.
Ook op 1 juni werd door Delincak
(Slowakije) een bedekking door
(12921) 1998 WZ5 waargenomen
met een duur van 1,94 seconden. Tim
Haymes (UK) en Henk de Groot
(Nederland) hadden een mis.
Op 2 juni werd door Delincak (Slo
wakije) een bedekking door (3365)
Recogne waargenomen met een
duur van 2,69 seconden. Dit was zijn
derde bedekking in 1 nacht!

Op 8 juni werd door Kattentidt
(Duitsland) een bedekking door
(11921) Mitamasahiro waargeno
men met een duur van 0,40 seconden.
Op 19 juni werd door Polak en Rot
tenborn (Tsjechië) een bedekking
door (743) Eugenisis waargenomen
met een duur van 3,84 resp. 4,00 se
conden.
 
Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 4
bedekkingen geselecteerd. Planetoï
de Fortuna maakt een grote kans op
een bedekking in NEDERLAND.
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.

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 JULI 2017 – 1 OKTOBER 2017 

 

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 

Datum Tijd UT h
o
 AZ

o
 Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 

Za/zo 03-09 00.16 30 195 591 Irmgard 55 km 14.9 Spanje 

Ma/di 12-09 03.48 33 100 19 Fortuna 149 km 12.1 NEDERLAND 

Di 12-09 21.26 20 98 207 Hedda 60 km 13.5 Frankrijk 

Zo/ma 18-09 02.17 30 107 85 Io 178 km 13.0 Marokko 

 

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

Za/zo 03-09 UCAC4-415-145487 10.7 22h37m.4 -07º02’ 4.2 4s 

Ma/di 12-09 UCAC4-551-041524 10.3 07h44m.0 20º07’ 1.9 4s 

Di 12-09 UCAC4-505-003101 10.8 02h02m.2 10º55’ 2.8 15s 

Zo/ma 18-09 UCAC4-520-025018 11.0 06h24m.4 13º55’ 2.2 9s 

 

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 
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α = δ = 

µ = π = 

∆

A17_09102.ps : 2016-03-24 20:45:51 3423 Edwin Goffin, Hoboken, Belgium
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α = δ = 

µ = π = 

∆

A17_09009.ps : 2016-03-24 20:43:51  196 Edwin Goffin, Hoboken, Belgium

19



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Verslag van de Algemene Ledenvergadering
(ALV) op 3 dec. 2016 in de Leidse Sterrewacht

Aanwezige leden zijn: E Bellaard, L Blommers, M Fokker, A Gerritsen, H de Groot, M J ten Hove, D Koschny,
J van ’t Leven, P Louwman, W Nobel, J M Winkel,W Zijlema.
 
De vergadering wordt gehouden als onderdeel van de Sterbedekkers/Kleine Planetendag, waarbij ook leden van
de werkgroep Kleine Planeten aanwezig zijn.
 
1. Opening.
Voorzitter Harrie Rutten is niet aanwezig, omdat hij nog niet voldoende hersteld is van zijn ongeluk in het voorjaar
van 2016. Henk de Groot neemt voor de vergadering het voorzitterschap waar.
Als aanvulling op de agenda wordt punt 1a Notulen vorige ALV opgevoerd.
 
1a. Notulen ALV van 13 juni 2015: Deze geven een goede weergave van de vergadering weer.
 
2. Jaarverslag van de secretaris over 2015: Er zijn geen opmerkingen hierover.
 
3. Financieel jaarverslag 2015: Geen opmerkingen.
 
4. Verslag van de kascommissie: De kascommissie bestaat uit Adri Gerritsen en Henk Bril. De commissie heeft de
boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering dechargeert daarna de penningmeester en het gehele
bestuur wat betreft het gevoerde financiële beleid over het jaar 2015.
 
5. Nieuwe kascommissie: Adri heeft dit jaar voor de tweede keer in de commissie gezeten en is daarom niet her
kiesbaar. Henk Bril is herkiesbaar en Jaap van ‘t Leven stelt zich beschikbaar. Beiden worden gekozen voor de
nieuwe kascommissie.
 
6. Begroting 2016: Er is een tekort van 250 Euro op de begroting. In 2015 was er ook al een tekort van 180 Euro,
en de penningmeester stelt voor de contributie te verhogen. Het grootste deel van de kosten zit in het drukken en
verzenden van Occultus. Wim Nobel stelt voor te overwegen het blad alleen nog maar digitaal uit te brengen.
Andere leden geven aan toch wel prijs te stellen op een papieren editie. Komend jaar zal het bestuur peilen bij alle
leden wat hierover hun mening is.
Twee leden hebben voor de vergadering via email doorgegeven tegen een eventuele contributie verhoging te zijn.
Tijdens de ALV zijn drie tegen en zes voor, zodat er een kleine meerderheid voor contributie verhoging is.
Voor 2017 wordt de contributie dan 22,50 Euro per jaar. Dat is niet voldoende om de reserves niet te hoeven aan
te spreken, maar de teruggang in vermogen wordt wel minder.
 
7. Bestuursmutaties: secretaris Henk de Groot is aftredend, en stelt zich herkiesbaar.
Er zijn geen tegenkandidaten, en Henk wordt herkozen met algemene stemmen.
Rooster van aftreden:             2017 : Niemand.
                                               2018 : Harrie Rutten, voorzitter.
                                               2019 : Jan Maarten Winkel, penningmeester.
                                               2020 : Henk de Groot, secretaris.
 
8. Website: Marc Fokker heeft de website overgenomen. Deze wordt de komende tijd aangepakt. Ook is de digi
tale versie van Occultus dan te downloaden. Als de website redelijk operationeel is, krijgen alle leden een mailtje.
Marc merkt nog op dat zijn naam met een c op het einde geschreven moet worden.
 
9. Rondvraag: Wim Zijlema vraagt of Low nog up to date gehouden wordt. Dat is niet meer zo; Eric Limburg,
die Low geschreven heeft, heeft daar onvoldoende tijd voor. Tegenwoordig kun je wel Occult hiervoor gebruiken,
dat is geschreven door Dave Herald.
 
10. Sluiting: Henk sluit de vergadering.
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Jaarverslag van de Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen over 2016. 

 

Waarneem activiteiten 

Werden vroeger vrijwel alleen bedekkingen door de Maan waargenomen, tegenwoordig verschuift het 

accent steeds meer naar bedekkingen van sterren door planetoïden. Verder zijn verschillende leden 

naar Indonesië geweest om de zonsverduistering te kunnen bekijken. Tenslotte is op 9 mei nog de 

Mercurius overgang waargenomen. 

 

Sterbedekkingen door planetoïden 

In totaal werden er door 6 waarnemers 108 waarnemingen aan 91 gebeurtenissen verricht. De laatste 

jaren worden er steeds meer dan 100 waarnemingen in een jaar verricht. De waarnemers waren 

Bredner (1), Edens (8), De Groot (41), Nobel (1), Rutten (10) en Winkel (47). Hierbij een tabel met 

alleen de 11 positieve waarnemingen. 
 

Datum Planetoïde Waarnemer Lokatie B Lokatie L Verdwijning Verschijning Duur (s) 

13 januari (88) Thisbe H. de Groot N51d50m E05d48m 20:51:48,75 20:52:02,75 14,00 

13 januari (88) Thisbe H. Rutten N51d29m E06d11m 20:51:47,58 20:52:03,66 16,08 

13 januari (88) Thisbe J.M. Winkel N51d54m E06d16m 20:51:46,95 20:52:00,95 14,00 

16 januari (2698) Azerbajdzhan H. de Groot N51d50m E05d48m 19:55:29,42 19:55:33,12 3,70 

17 januari (41) Daphne E. Bredner N47d13m E03d00m 22:42:42,25 22:42:59,21 16,96 

10 februari (952) Caia H. de Groot N51d50m E05d48m 20:41:08,40 20:41:14,16 5,76 

17 september (206) Hersilia H. de Groot N51d50m E05d48m 03:45:00,32 03:45:03,52 3,2 

10 oktober (976) Benjamina H. de Groot N51d50m E05d48m 00:24:35,75 00:24:38,94 3,19 

3 november (423) Diotima H. de Groot N51d50m E05d48m 05:25:57,55 05:26:04,25 6,70 

3 november (423) Diotima J.M. Winkel N51d54m E06d16m 05:25:58,28 05:26:04,95 6,67 

29 december (446) Aeternitas H. de Groot N51d50m E05d48m 01:42:29,36 01:42:34,16 4,80 
 

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 2016 

In 2016 zijn in totaal 73 waarnemingen aan sterbedekkingen door de Maan verricht, alle in de eerste 

helft van het jaar.  

Er waren geen expedities aan rakende sterbedekkingen. Zie tabel 1. 
 

Waarnemer 

Intredes 

1e  

Uittredes 

1e 

Rakende 

1e 

Intredes 

2e 

Uittredes 

2e 

Rakende 

2e Totaal 

Edens, Esdert 56 1     57 

Winkel, Jan Maarten 8      8 

Zanstra, Wim 8      8 

Totaal 72 1 0 0 0 0 73 

Totaal 1e helft       73 

Totaal 2e helft       0 

Totale bedekkingen       73 

Rakenden       0 
 

Tabel 1. Aantal waarnemingen per waarnemer. 

 

Het jaar 2016 is een zeer mager jaar. We moeten terug naar 1984 om een identiek dieptepunt te vinden 

(75). 

 

ESOP XXXV 

Onze leden Eberhard Bredner, Henk de Groot, Frank Schaffer, John Sussenbach en Jan Maarten 

Winkel bezochten ESOP XXXV (European Symposium on Occultation Projects) in Guildford (UK). 

Tijdens deze ESOP werden vele internationale contacten gelegd. Ook nieuwe ideeën voor waarnemen 

werden opgedaan, zoals het waarnemen van de Linus-Kalliope eclipsen. 
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Sterbedekkersdag 

Samen met de werkgroep Kleine Planeten is op 3 december in de Leidse Sterrenwacht de jaarlijkse 

Sterbedekkersdag gehouden. Twaalf leden waren daarbij aanwezig. 

 

Leden 

Het aantal leden in het jaar 2016 bedroeg 40, een afname van 3 ten opzichte van 2015. 

 

Op 23 februari 2016 is ons lid Willem Kivits na een kort ziekbed overleden. Willem legde zich, samen 

met John Sussenbach, vooral toe op het vastleggen van onderlinge eclipsen en bedekkingen van de 

Jupiter manen. 

Op 25 juni 2016 overleed na een langdurig ziekbed ons lid Peter Bus. Peter heeft veel waarnemingen 

gedaan aan veranderlijke sterren, maar daarnaast ook sterbedekkingen en zonne-eclipsen 

waargenomen. 

Harrie Rutten heeft op 15 maart 2016 op de fiets een ernstig ongeluk gehad. Langzaam en beetje bij 

beetje komt hij er weer wat bovenop. 

 

Bestuur 

De samenstelling van het bestuur is in 2016 niet gewijzigd. 

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 

 Voorzitter Harrie Rutten  aftredend in 2018 

 Secretaris Henk de Groot  aftredend in 2020 

 Penningmeester Jan Maarten Winkel  aftredend in 2019 

 

Kascommissie in 2016 

Henk Bril en Adri Gerritsen 

 

Occultus 

Het orgaan van de vereniging verscheen in 2016 vier keer met in totaal 96 pagina’s. Er zijn onder 

andere de volgende onderwerpen behandeld: Geosynchrone satellieten, Verslag eclips Moti Island op 

9 maart 2016, Sterren die niet bestaan, In Memoriam – Peter Bus, Verslag van de eclips van 9 maart, 

Een geslaagde Mercurius overgang, Sterbedekkersdag, Plaats en tijd; daar draait het om, Verslag van 

ESOP 35 in Guildford, Uniek tijdsdocument uit 1977, Verslag van de Sterbedekkers en Kleine 

Planetendag, De opkomst van de planetoïden, 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. 

 

Nr 123 – januari 2016: 

Rakende bedekking van Aldebaran     Harrie Rutten mmv Adri Gerritsen 

In de schaduw van de Aarde      Adri Gerritsen 

Nr 124 – april 2016: 

Geostationaire satellieten      Henk de Groot 

Verslag eclips Moti Island op 9 maart 2016   Boelie Boelens 

Sterren die niet bestaan      Henk de Groot 

Nr 125 – juli 2016: 

In memoriam Eisse Pieter (Peter) Bus    Jaap van ‘t Leven, Henk Bril 

Verslag van de eclips van 9 maart     José Verboom 

Een geslaagde Mercurius overgang     Henk de Groot 

Plaats en tijd; daar draait het om     Henk de Groot 

Nr 126 – oktober 2016: 

Verslag van de ESOP XXXV in Guildford   Henk de Groot 

Uniek tijdsdocument uit 1977     Henk Bril 
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Begroting voor 2017

Inkomsten Uitgaven

Contributie, 40 leden 900,00       Occultus verzendkosten 275,00       

Donaties 10,00         Occultus drukkosten 525,00       

Rente 10,00         Bestuurskosten (website) 55,00         

ALV 100,00       

Reiskosten 25,00         

Waarneemakties 10,00         

Lidmaatschap IOTA-ES 20,00         

Lidmaatschap KNVWS 25,00         

Uit reserve 190,00       Bankkosten 75,00         

1.110,00    1.110,00    

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2016

Staat van baten en lasten

Inkomsten Begroting Uitgaven Begroting

Contributie, 40 leden 800,00       800,00       Occultus verzendkosten 275,60       275,00       

Donaties 7,50           25,00         Occultus drukkosten 525,76       525,00       

Rente 6,48           25,00         Bestuurskosten (website e.d.) 57,00         55,00         

Sterbedekkersdag (ALV) -             100,00       

Reiskosten -             25,00         

Lidmaatschap IOTA-ES 20,00         20,00         

Lidmaatschap KNVWS 25,00         25,00         

Waarneemakties -             10,00         

Nadelig Saldo 164,62       250,00       Bankkosten 75,24         65,00         

978,60       1.100,00    978,60       1.100,00    

Balans per 31 december 2016

Activa Passiva

Girorekening 240,71       Contr.2017 al ontvangen 122,50       

Rentemeerrekening 2.681,63    Nog te betalen website 57,00         

Reserve t/m 2016 2.742,84    

2.922,34    2.922,34    

Reserve per 1 januari 2017

Reserve t/m 2015 2.907,46    Reserve t/m 2016 2.742,84    

Nadelig Saldo 164,62       

2.907,46    2.907,46    
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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