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Redaktioneel
Op 21 augustus vond er een totale
zonsverduistering plaats in de
USA, zoals iedereen wel weet.
Veel mensen uit Nederland zijn er
geweest, ook van onze club. Boelie
Boelens doet er verslag van.
 
Veel meteorieten hebben hun oor
sprong van een planetoïde. Plane
toïde (6) Hebe kan ook zo’n bron
zijn van buitenaards puin. Henk
de Groot legt uit of er meteorieten
gevonden zijn die wellicht hun
oorsprong hebben in deze kleine
planeet, en hoe wij dat weten.
 
Veel planetoïden hebben ook
manen. Soms komt een planetoïde
zo dicht langs de Aarde, dat er met
radar manen bij planetoïden ont
dekt worden. Henk laat dat zien
bij de kleine planeet (3122) Flo
rence. Tevens geeft Henk aan hoe
groot een maantje moet zijn om
deze als amateur te kunnen ont
dekken.
 
Op 14 oktober vindt de Sterbedek
kersdag plaats bij sterrenwacht
Bussloo. De Algemene Ledenver
gadering vindt dan ook op die dag
plaats. De vergaderstukken vindt
u in het vorige nummer.
 
Ik wens u veel leesplezier met deze
Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Eclips in Terreton (Idaho) / USA
Door Boelie Boelens
 
Na de geslaagde eclips in Indonesië vorig jaar, komt nu de eclips van Amerika eraan. Deze eclips zou veel drukker
worden bezocht dan die van vorig jaar. Ten eerste gebeurt deze eclips midden in het hoogseizoen, dus het zal flink
druk worden, waar je rekening mee moet houden. Het is dus in augustus, dus het kan er ook flink warm zijn. Maar
we gaan er voor. Dit zou voor mij nummer 10 worden, dus het wordt helder, ga ik van mezelf uit.

We gingen dus weer met Willem
Linders en zijn broer, die de reis
gingen organiseren. Jan Maarten
was opnieuw mijn roommate.
Het was een mooie reis met veel
hoogtepunten, zoals de natuurpar
ken Yellowstone, Grand Canyon,
Bryce Canyon en Zion Canyon.
Natuurlijk ontbraken de bezoekjes
aan een aantal sterrenwachten niet,
zoals de Hale Sterrenwacht met de 5
meter, en Mount Wilson waar we de
telescopen zelfs konden aanraken.
Prachtig. Een ander hoogtepunt was
het bezoek aan NASA Jet Propulsi
on Laboratory (JPL) in Pasadena.
Daar houden ze de onbemande
ruimtemissies bij, zoals Juno, New
Horizon en Cassini.
Super.
 
Maar waar ik het dus over ga hebben
is de eclips:
 
Maandag 21-08-2017:
We gingen waarnemen op het terrein
van de supermarkteigenaar Dean
Ericksson. Dat was groot genoeg
voor onze groep. Onze groep was
dus de dag daarvoor verspreid op
verschillende locaties in huisjes. Ons
clubje zat wel 120 km van de centra
le lijn, dus we moesten wel een stuk

kie rijden. En ze verwachtten een
behoorlijke drukte, dus we waren
wel wat zenuwachtig. Besloten werd
dat we om half 3 wakker van bed af
gingen en om 3 uur rijden. Dan weet
je zeker dat je op tijd aankomt. Niets
aan het toeval overlaten. Iedereen
van ons clubje was het daar mee eens.
De rit verliep inderdaad erg rustig,
en we zagen op al die parkeerplekken
grote campers staan en met een groot
aantal monteringen en statieven.
Tja, die zijn allemaal al ingenomen.
We kwamen ruim op tijd aan, en we
waren de eersten. Het was nog don
ker, en…, ook heel belangrijk...
helder!!!
De dag daarvoor hing er flinke cir
rus. Het was btw erg koud. Wat een
verschil. In Las Vegas was het dikke
44 graden en hier in Terreton 40
graden kouder. De thermometer gaf
4 graden aan. Ik moest wel even een
trui uit de koffer halen, want ik had
het wel een beetje heel erg koud.
Later werd alles klaargezet. Later
kwam de zon op, en het werd lang
zaam wat warmer. En er kwamen

steeds meer mensen van onze groep,
maar ook Amerikanen, gelukkig
niet zo veel. Ook was het niet echt
druk op de weg, dat viel eigenlijk best
wel mee. Dit gebeurt best wel vaak:
de media klopt het behoorlijk op, dat
alles vast komt te zitten, en dan valt
het mee. Kan zijn dat de mensen
bang worden en niet de weg op gaan,
je weet het niet. In ieder geval, het
viel mee. Mooi dat we bij de super
markt staan; kun je drinken halen en
naar de WC gaan. Dean zette boven
dien heerlijke koffie. De lucht zag er
prima uit. Goed helder met wel hier
en daar wat flarden wolken. Dit kan
niet meer fout gaan. Roelof en Al
bert zetten hun spullen vlak bij ons
op. Zij gingen fotograferen. Ik ging
alleen maar filmen. En vooral veel
met de verrekijker kijken, dat was
toch het allermooist. Ik had van te
voren al geoefend met de Sky-Wat
cher, en, wat mooi is: ik heb hem nou
goed op de pool gezet, omdat het nog
donker was, toen we hier aankwa
men en ik de poolster makkelijk kon
vinden. Ik had dus 2 JVC videoca
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mera’s, waarvan één kuren heeft met
het lcd-schermpje. Je zult het net
zien, dat hij tijdens de eclips het he
lemaal niet meer gaat doen. Daarom
had ik een nieuwe JVC-camera ge
kocht, en die kan ook onder water
filmen. Met die nieuwe camera ging
ik dus een timelapse maken van de
partiële fase, en met die ander wilde
ik de vliegende schaduwen opne
men. Helaas ging het weer een beet
je mis. Ik dacht dat ik alle batterijen
opgeladen had... nee dus...
Toen ik direct na het eerste contact
de timelapse startte (een opname in
de 5 seconden), en hij bijna halver
wege was, kleurde het batterij-icoon
tje rood... Batterij bijna leeg... Toen
zei ik even Grutjes... Dan maar de
timelapse stoppen en de camera
aanzetten 1 minuut voor totaliteit.
Dat ging gelukkig goed, en heb ik de
corona er goed op. De andere came
ra gaf het helaas helemaal op; deed
niets meer...
Maar ik liet dat maar. Ik wilde nu
gewoon zelf kijken. Het werd een
prachtige eclips en met de mooiste
corona die ik ooit heb gezien.
Ontzettend veel structuren; pool
borstels en wat al niet. Door de ver
rekijker adembenemend. Heel veel
draderige structuren en ook een paar
protuberansen. Weliswaar niet zo
groot als vorig jaar in Indonesië,
maar toch... Als ik de 8cm refractor
had meegenomen was het helemaal
kwijlen, maar goed. Je kunt niet alles

hebben. Tijdens het filmen heb ik
ook even uitgezoomd om Regulus
erbij te pakken; die stond anderhalve
graad linksonder de zon. De totali
teit duurde 2 minuten en 17 secon
den. (Hij was van dezelfde Saros
reeks als die van 11-8-1999 in Euro
pa.)
De 2e diamantring heb ik er ook
mooi op, en zo is nummer 10 ook
gelukt. Nog steeds heb ik 100 %
score.
Het was dus absoluut een prachtige
zonsverduistering, en ondanks wat
probleempjes heb ik erg genoten.
Roelof en Albert hebben waarlijk
schitterende foto’s gemaakt. Je ziet
er een paar in Occultus.
 
De volgende eclips is op 2 juli 2019
in Chili. En ook een jaar later, op
14-12-2020, is ook in Chili te zien. Bij
die eclips ga ik waarschijnlijk heen.
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Planetoïde (6) Hebe, oorzaak van veel
meteorieten?

Door Henk de Groot
 
Voortdurend vallen er meteorieten op de Aarde. Verreweg de meeste komen niet verder dan het meteoren stadium:
een meestal zwak lichtspoor langs de nachtelijke hemel. Een klein deel van de meteoren vergaart meer roem. Ze
zijn zo groot dat ze niet volledig verbranden in de atmosfeer en gaan verder als meteoriet.

De meeste meteorieten welke op
Aarde vallen worden nooit ontdekt.
Soms zijn mensen getuige van een
meteoriet val. Vaak lukt het dan nog
de resten terug te vinden. Op plaat
sen op Aarde waar weinig verwering
en begroeiing is, kunnen gevallen
meteorieten erg lang vrij ongestoord
blijven liggen. Met het verstrijken
van de tijd komen er dan steeds meer
te liggen, zoals bijvoorbeeld in de
droge en dorre woestijnen. Ook op
bepaalde plaatsen in Antarctica
zorgen gletsjers ervoor dat plaatse
lijk hoge concentraties meteorieten
tevoorschijn komen, en gemakkelijk
vindbaar zijn op het witte ijs.
 
Oorsprong van de meteorieten.
Meteoren bestaan meestal uit erg fijn
kosmisch gruis. Ze zijn afkomstig
van kometen of planetoïden. Voor
wat betreft het komeet gruis is de
komeet 18P Swift/Tuttle een mooi
voorbeeld. Deze komeet is de ver
oorzaker van misschien wel de be
kendste meteoren zwerm: de Perseï
den. Komeetgruis is meestal erg fijn.
Door de warmte van de Zon gaan de
kometen uitgassen, en het gas neemt
het fijnstof in de “vuile” sneeuwbal
mee. Komeetgruis bereikt om deze
reden meestal niet het aardopper
vlak als een meteoriet, maar ver
brandt voortijdig in de atmosfeer.
De meeste meteorieten die we op het
aardoppervlak vinden zijn afkom
stig van planetoïden. Planetoïden
zelf bestaan vooral uit harde en vaste
materialen, en de deeltjes welke onze
dampkring binnendringen zijn over
het algemeen groter in omvang. Ze
overleven vaker de helse tocht door
de Aard atmosfeer.
 
Verreweg de meeste meteorieten die
we op Aarde vinden zijn daarom
afkomstig van planetoïden.

Planetoïden kunnen onderling be
hoorlijk in samenstelling verschillen.
De meteorieten welke op aarde val
len en terug gevonden worden dus
ook. En natuurlijk willen we graag
weten van welke planetoïden de ge
vonden meteorieten afkomstig zijn.
 
Samenstelling planetoïden.
Waarom willen we graag de samen
stelling van de planetoïden en hun
relatie met meteorieten weten?
De samenstelling van de planetoïden
vertelt ons natuurlijk veel over het
ontstaan ervan. Planetoïden bestaan
meestal voor het grootste deel uit
steen, maar soms is het ijzergehalte
ook erg hoog. Recent onderzoek van
het ruimtevaartuig Dawn heeft uit
gewezen dat onder het oppervlak
van planetoïden ook redelijke hoe
veelheden lichtere materialen aan
wezig kunnen zijn, zoals water of
zouten. Deze zullen echter aan
boord van een meteoriet het Aard
oppervlak nauwelijks bereiken.
 
Planetoïden worden wel veronder
steld mislukte planeten te zijn. Bij het
ontstaan van de proto planeten in de
relatieve nabijheid van de Zon zijn
er weinig lichte gasvormige bestand
delen aanwezig. Deze worden door
de nog jonge Zon verder het zonne
stelsel in geblazen. De overgebleven
zwaardere materialen klonteren
samen. Omdat in het begin de plane
ten in wording erg heet en dik vloei
baar zijn, zakt het ijzer met de tijd
naar het centrum. Onderlinge bot
singen kunnen later de proto planeet
uiteen rukken tot planetoïden.
De samenstelling van een planetoïde
kan ons iets vertellen uit welk deel
van de protoplaneet die bepaalde
planetoïde afkomstig is. Ook verhel
dert dat de wijze waarop het zonne
stelsel ontstaan is.
 

Indien een bepaalde planetoïde ken
nelijk de bron is van veel meteorieten
zegt dat ook wat over het leven van
deze planetoïde zelf, zolang hij al
rondjes draait in het zonnestelsel.
Kennelijk is er in het verleden iets
dramatisch gebeurd met deze plane
toïde, waarvan wij nu de overblijfse
len op Aarde terug vinden. Meest
voor de hand liggend zijn natuurlijk
krachtige inslagen. Aan de hand van
de inslag overblijfselen op planetoï
den kunnen de roerige eerste tijden
van het zonnestelsel beter gerecon
strueerd worden.
 
Kunnen we iets meer te weten komen
over (6) Hebe, en is Hebe ook het
moederlichaam waar veel meteorie
ten, welke wij op Aarde vinden,
vandaan komen?
 
Het meten van de samenstelling van
een planetoïde.
Het beste gaat het vaststellen van de
samenstelling van een planetoïde
door deze te bezoeken. Als blijkt dat
de samenstelling van de planetoïde
overeenkomt met de op Aarde ge
vonden meteorieten, en bovendien
op de planetoïde een grote inslag
krater aanwezig is waarvan het ont
staan de directe aanleiding van de
meteorieten is, dan is de relatie van
de meteorieten met de betreffende
planetoïde wel duidelijk.
Tot nu toe zijn ruimtevaartuigen er
nog nauwelijks in geslaagd om
bodem monsters van planetoïden
naar de Aarde te brengen voor on
derzoek. Het is een gecompliceerde
operatie en het sturen van een ruim
tevaartuig naar een planetoïde om
een paar stenen op te halen is ook
een erg kostbare geschiedenis.
 
Ook zijn nog maar van weinig pla
netoïden opnames gemaakt. Een
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aantal zijn inmiddels door ruimte
vaartuigen bezocht, en van sommi
ge, welke de Aarde dicht genaderd
zijn, zijn radar opnames, of opnames
met de Hubble gemaakt. Maar van
verreweg de meeste hebben we geen
flauw idee hoe ze eruit zien, en of ze
sporen van een grote inslag verto
nen, en daarmee als potentiële mete
orieten bron beschouwd kunnen
worden.
 
Tot op zekere hoogte is het mogelijk
om aan de hand van het gereflecteer
de licht iets te zeggen over de samen
stelling. Maar alleen met deze weten
schap is nog niet bekend of deze
planetoïde de bron is van veel mete
orieten. Er zijn immers veel meer
planetoïden met een (vrijwel) gelijke
samenstelling.
 
Er moeten daarom andere methoden
bedacht worden om gevonden mete
orieten te linken aan een bepaalde
planetoïde. Bij de hiervoor bedachte
technieken speelt ook de amateur
een rol.
 

(6) Hebe.
Hebe is een hoofd gordel planetoïde
met een grootte van ongeveer 200
km. Al een tijdje wordt gedacht dat
de op de Aarde gevonden H-Chon
drieten wel eens afkomstig zouden
kunnen zijn van de planetoïde (6)
Hebe. De H-Chondrieten zijn de
meest voorkomende gevonden me
teorieten op Aarde; hun aandeel
wordt geschat op zo‘n 34%.
Dat idee wordt ook ondersteund
omdat ook eerder al een verband
werd gelegd tussen de zogenaamde
Vesta meteorieten en HED meteo
rieten met Vesta. Eind jaren negentig
werd met de Hubble Space Telesco
pe op Vesta het “Rheasilvia” inslag
bassin ontdekt, en recente waarne
mingen van “Dawn” laten zien dat
dit inslag bassin groot genoeg is om
de hoeveelheid gevonden Vesta me
teorieten op Aarde te verklaren.
Bovendien komt de spectroscopi
sche gevonden samenstelling van
Vesta overeen met de meteorieten
samenstelling.
Ook de baan van Hebe geeft aan dat
hij in het verleden mogelijk trajecten
met verhoogd botsings risico heeft
gevolgd.
 
Hebe lijkt ook meerdere broertjes en
zusjes te hebben. Kleinere planetoï
den met precies dezelfde spectrosco
pische samenstelling. Mogelijk zijn
deze ontstaan uit een “oer” Hebe.
Dat vermindert natuurlijk weer de
kans dat de aardse meteorieten van
uit Hebe ontstaan zijn; een familielid
van Hebe kan hiervoor ook verant
woordelijk zijn.
 
SPHERE.
Begin deze eeuw worden met gescha
kelde synthese telescopen, zoals de
Keck II en de NACO van de ESO
Very Large Telescope in Chili de
eerste opnamen gemaakt van een
groot aantal middelgrote planetoï
den, zo tussen 100 en 200 km. Tege
lijkertijd ontstaat het idee de ge
maakte, nog steeds uiterst vage, af
beeldingen van planetoïde schijfjes
verder te modelleren naar 3-D licha
men met behulp van fotometrische
licht curven. De modellerings theo
rie wordt later gevalideerd met die
enkele planetoïde waar we wel nauw

Figuur 1: De beide ontwikkelde 3D
modellen van Hebe ontwikkeld met
behulp van de licht curves, sterbedek
kingsdata en alle adaptieve optiek
opnames (links) en van alleen uit de
licht curves/sterbedekkingsdata en
SPHERE opnamen (rechts). De
beide bovenste modellen geven zicht
op de evenaar, 90 graden gedraaid ten
opzichte van elkaar. De onderste laat
een pool aanzicht zien.

keurig de vorm van kennen, zoals
(21) Lutetia, die door de ESA missie
Rosette bezocht is.
De resultaten zijn bemoedigend. De
recent ontwikkelde “SPHERE”, de
VLT/Spectro-Polarimetric High-
contrast Exoplanet Research instru
ment, met zijn meest geavanceerde
adaptive optische systeem, is in staat
kraters met een diameter > 30 km te
detecteren op planetoïden in de
hoofdgordel.
Dit instrument is ingezet om het
geheim van Hebe te helpen ontrafe
len.
 
Waarnemen van Hebe.
Een groep wetenschappers onder
leiding van M. Marsset van het
Astrophysics Research Centre uit
Belfast, is begonnen opnames te
maken van Hebe gedurende de op
positie in december 2014 met het
SPHERE instrument. Zoals gebrui
kelijk worden de opnames gecali
breerd met Flat Fields en Darks,
maar ook met opnames van een ster
met dezelfde configuratie als de
Hebe opnames. Met speciale softwa
re wordt de maximale scherpte ver
kregen, waarbij voor deze reeks een
oplossend vermogen wordt verkre
gen van 22 km op het vlak van Hebe.
 
Om een 3D model van Hebe te ver
krijgen zijn deze recente SPHERE
opnamen aangevuld met oudere
opnamen, volgens dezelfde techniek,
maar iets minder scherp. Deze opna
men zijn afkomstig van NACO, de
voorloper van SPHERE en van de
Keck.
 
Lichtcurven en sterbedekkings data
zijn gebruikt om het 3D model te
verbeteren en te valideren.
 
Lichtcurves.
Voor de modellering zijn ook ver
schillende licht curves gebruikt,
waaronder die van de Courbe de
Rotation groep van het observatori
um in Geneve. Deze curven zijn
veelal opgenomen door amateurs.
 
Sterbedekkingen.
Voor het onderzoek waren vijf ver
schillende bedekkingen van een ster
door Hebe beschikbaar, maar
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slechts twee bedekkingen daarvan
hebben meerdere bedekkings koor
des. De eerste waarneming uit 1977
blijkt achteraf iets minder nauwkeu
rige bedekkings tijdstippen te heb
ben, en is daarom niet bruikbaar. De
tweede bedekking in 2008 is wel
nauwkeurig. Dat klopt ook wel,
vanaf het begin van dit millennium
zijn steeds meer de gevoelige video
camera’s met de zeer nauwkeurige
GPS time inserters in bedrijf geno
men.
Deze waarnemingen zijn erg belang
rijk. De uitkomst van het model kan
aan de resultaten van de bedekking
getoetst worden, en zo nodig kunnen
het model en de berekenings algo
rithmen om tot dat model te komen,
bijgesteld worden.
 
De vraag komt misschien op waar
om aanvullend aan de opnames met
SPHERE ook lichtcurves en sterbe
dekkingen data gebruikt worden.
Dat komt omdat de SPHERE opna
mes natuurlijk erg klein blijven. De
grootte van Hebe is afhankelijk van
de afstand hooguit 0,6 boogsecon
den groot. De doorsnede is slechts
enkele pixels groot. Zonder verdere
informatie blijft dat natuurlijk een
vaag plaatje, met meestal een te laag
oplossend vermogen op inslagkra
ters te kunnen detecteren.
 
Infrarood metingen.
Tenslotte zijn er nog infrarood me
tingen verricht. Hiermee kun je de
warmte uitstraling van het opper
vlak meten. Dat zegt iets over de
thermische eigenschappen van het
oppervlak materiaal, en daarmee de
structuur, en de grootte van de 3D
vorm van Hebe.
 

Figuur 2: Op de bovenste rij bewerkte
opnames van SHERE, opgenomen in
december 2014. Op de onderste rij de
corresponderende model aanzichten.
Om een indruk te geven, de opname is
ongeveer 0,8 * 0,8 boogseconde groot.

Figuur 3: Het instrument SPHERE geplaatst op het Nasmyth platform naast
de VLT. Het instrument zit in de grote donkergrijze doos. De VLT telescoop
is aan de linkerzijde te zien.

Resultaten van de modellering.
Uiteindelijk zijn er twee modellen
ontwikkeld waarop alle waarneem
data passen. Het verschil in beide
modellen zit er vooral in dat voor het
tweede model alleen de SHERE
waarnemingen samen met natuur
lijk de licht curves en sterbedekkings
data etc. zijn gebruikt, en voor eerste
model ook nog daarbij alle voor
gaande opnamen met adaptieve
technieken gemaakt, zijn gebruikt.
Deze eerdere opnamen hebben ech
ter een lager oplossend vermogen en
geven soms een iets andere uitkomst
in het model.
 
Om een indruk te geven wat de uit
eindelijke nauwkeurigheid van de
twee Hebe modellen is: de SHERE
opnamen kloppen tot op 0,6 pixel,
de lichtcurves passen met een maxi
male afwijking van 0,02 magnitude
en vergeleken met de resultaten van
de sterbedekking wordt een maxi
male afwijking van 5 km op een
koorde gevonden.
 
De gevonden equivalent volume li
chaam diameters in beide 3D model
len zijn respectievelijk 193 km +/- 6
km en 196 km +/- 6 km. De equiva
lent volume lichaam diameter is de

diameter van een onregelmatig rond
lichaam dat je netjes bolvormig hebt
gemaakt bij gelijkblijvend volume.
Als de al eerder berekende massa van
Hebe gedeeld wordt door het volume
van Hebe krijg je de soortelijke
massa, en dat komt uit op 3,48 g/
cm3. Dat komt prachtig overeen met
de gevonden dichtheid van de H-
Chondrieten meteorieten, deze is
namelijk 3,42 g/cm3.
Dat betekent ook dat Hebe niet po
reus is, het gesteente zit dicht op el
kaar. Er zitten kennelijk niet veel
fracturen of holtes in het binnenste
van Hebe, in het verleden mogelijk
ontstaan door inslagen van buitenaf.
Hebe staat dan voorlopig in tussen
de grotere soortelijke massa van de
kleine planeten, zoals Mercurius (5,4
g/cm3), welke door de zwaarte
kracht hun bolvorm verkrijgen, en
de kleinere planetoïden, welke een
veel lagere dichtheid hebben, zoals
bijvoorbeeld Phoebe, die een soorte
lijke massa heeft van bijna 1,4 g/cm3.
 
Echter er zijn nogal wat onzekerhe
den wat betreft de massa bepaling
van Hebe. Verwacht wordt dat de
Gaia missie met de tijd nauwkeuri
ger bepalingen van hemel lichamen
zal opleveren.
 

8
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Thermische metingen.
Hebe is ook op infra rood golflengte
bekeken. Bij een bepaald albedo en
3D model geeft dat een diameter,
welke goed klopt met de diameter
welke volgens de andere methodes is
gevonden. Ook vertellen deze ther
mische metingen iets over de ruw
heid van het oppervlak van Hebe. De
infrarood straling is namelijk ook
afhankelijk van de korrelgrootte van
het oppervlakte stof. Bij een aange
nomen temperatuur van 230 K in het
perihelium (1,94 AE) en 180 K in het
aphelium (2,87 AE) wordt een kor
relgrootte berekend van 0,2 – 0,3
mm, fijn zand dus.
 
Topografie.
Aan de hand van het 3D model is een
topografische hoogtekaart van Hebe
gemaakt in relatie tot volume equi
valent ellipsoïde. Op de kaart zijn vijf
min of meer diepe depressies te vin
den, mogelijke inslagkraters. De
doorsnede van deze depressies ligt in
de orde van 60 – 100 km, en de diep
te varieert van 11 tot 18 km. Voor
Aardse begrippen aardig diep.
 
Ruimtepuin hoeveelheid.
Uit het volume van zo’n depressie
zou je kunnen uitrekenen hoeveel
materiaal daarbij is vrijgekomen bij
de inslag en de ruimte in is geslin
gerd. Theoretisch is die hoeveelheid
zo groot als een rond lichaam met
een diameter van pakweg 58 km. In
de praktijk blijkt dat veel minder te
zijn. Bij een inslag wordt een deel van
de materie gecomprimeerd en weg
gedrukt in de planetoïde, en ver
dwijnt niet in de ruimte. Een ander
deel komt wel los van het oppervlak,
maar valt uiteindelijk toch weer
terug op de planetoïde. Deze depres
sies zijn mogelijk toch wel de restan
ten van inslagkraters. Maar zijn er
eigenlijk mogelijke ”nakomelingen”
te vinden van de inslagen op Hebe in
ons zonnestelsel?
 
Er zijn op dit moment vijf kandida
ten bekend, welke mogelijk van
Hebe afkomstig zijn, nl: Agnia,
Koronis, Maria, Masalia en Merxia.
Voorwaarde om als afstammeling
van Hebe in aanmerking te komen is
dat de samenstelling moet overeen

Figuur 4: De bedekking door Hebe op 20 februari 2008, waarvan de data
gebruikt zijn om het 3D model van Hebe te bevestigen. Er zijn slechts twee
bedekkings koorden beschikbaar voor deze bedekking. Met minimale bedek
kings bijdragen is het dus al mogelijk een bijdrage te leveren aan dit soort
onderzoek. http://www.asteroidoccultation.com/observations/

Figuur 5: Een helderheids curve van Hebe, afkomstig van de website van het
Observatoire de Geneve. Hier staan fotometrie waarnemingen, voor een groot
deel afkomstig van amateurs.
http://obswww.unige.ch/~behrend/page1cou.html

komen met die van Hebe. En de baan
moet zodanig zijn dat de oorsprong
ooit naar die van Hebe te herleiden
is.
Hierbij moet wel aangetekend wor
den dat er ongetwijfeld nog veel
kleinere, nu nog niet nader onder
zochte en geïdentificeerde, planetoï
den bestaan, welke aan dezelfde

voorwaarden voldoen. De Hebe fa
milie is in werkelijk zeer waarschijn
lijk toch wat groter.
 
Oorsprong van de H-Chondrieten.
Komen de op Aarde gevonden H-
Chondrieten nu van Hebe af?
Het lijkt erop dat de hoeveelheid
materie, welke bij de inslagen op

9
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Hebe zijn vrijgekomen, wat aan de
krappe kant is. Het berekende volu
me van de grootste depressie op
Hebe is ongeveer vijf keer kleiner
dan het totaal volume van de nu
bekende vijf “familieleden” van
Hebe. Hoewel het niet uitgesloten is,
wordt het daarom wat minder waar
schijnlijk geacht dat een inslag op
Hebe de veroorzaker is van de ge
vonden vijf planetoïden en de H-
Chrondriet meteorieten, welke op de
Aarde vallen.
 
Er zijn nog twee argumenten welke
deze stelling onderschrijven.
 
De eerste is dat bekend is dat het
Rheasilva Basin op Vesta, welke 10
tot 30 keer groter in volume is dan
de grootste depressie op Hebe, de
oorsprong is van de op de Aarde
gevonden HED meteorieten. Deze
HED meteorieten vertegenwoordi
gen ongeveer 6% van het totale aan
tal meteorieten wat op Aarde valt.
Het is minder waarschijnlijk dat de
veel kleinere Hebe inslag kraters
verantwoordelijk zijn voor 34% van
alle meteorieten, terwijl Vesta maar
6% aanlevert. Daar valt tegen in te
brengen dat er minder meteorieten
van oude inslagen op Aarde vallen
vergeleken met meteorieten van
meer recente inslagen. Het zou kun
nen dat de inslag op Vesta veel langer
geleden gebeurd is, dan de inslag op
Hebe.
 
Het tweede argument is dat de hele
nu bekende Hebe “familie” eigenlijk
best wel klein is. Dat zou erop kun
nen wijzen dat de Hebe achtige pla
netoïden al erg lang geleden van el
kaar gescheiden zijn, en dat veel fa
milieleden wat omloopbaan betreft
niet meer naar de oorsprong zijn te
herleiden.
Uit onderzoek naar de blootstelling
van meteorieten van straling uit de
ruimte blijkt dat de meeste meteorie
ten, welke op Aarde vallen toch as
tronomisch gezien, vrij recent zijn
ontstaan. Het lijkt er daarom sterk
op dat deze voortkomen uit een meer
recente inslag op een planetoïde met
een vergelijkbare samenstelling als
Hebe, en wellicht een nog onbekend
familie lid van Hebe.

Figuur 6: Een hoogtekaart van Hebe met de vijf depressies.

 
Verder zoeken.
Hebe lijkt dus niet de bron van de H-
Chondrieten. Er moet nog ergens
een planetoïde in ons zonnestelsel
rond zweven, die daar wel verant
woordelijk voor is. Het zoeken gaat
verder. Op dit moment wordt met
dezelfde SPHERE enkele tientallen
andere planetoïden in beeld ge
bracht, en met dezelfde technieken
in 3D gemodelleerd.
Wie weet worden hiervoor ook be
dekkings data gebruikt, welke jij
waargenomen hebt.
 
DAMIT.
Veel uit dit onderzoek is gefundeerd
op het modeleren van planetoïden
welke in de DAMIT (Database of
Asteroid Models from Inversion
Technics) database zijn opgenomen.
Deze database staat nu onder beheer
het Astronomical Institute of the
Charles University in Praag. In de
database zijn nu 1685 modellen op
genomen van 941 planetoïden, welke
vrij te downloaden zijn.
http://astro.troja.mff.cuni.cz/projects/
asteroids3D
 
SPHERE.
SPHERE is ontworpen om exopla
neten te vinden in de onmiddelijke
nabijheid van een relatief heldere

ster. Het instrument is in staat een
superscherp beeldje te maken met
een hoog contrast, met een erg klein
beeldveld. Het toestel wordt gekop
peld aan de VLT op het Nasmyth
platform. Het Nasmyth platform is
gelegen aan weerszijden bij de op
hanging van de azimuthaal gemon
teerde telescoop.
Het is voorzien van supersnelle
adaptieve optiek, en kan turbulentie
storingen wegwerken met een fre
quentie van 1,2 kHz. Het is voorzien
van alle mogelijke filters. Omdat het
licht in twee bundels gesplitst wordt,
is het bijvoorbeeld mogelijk tegelij
kertijd de polarisatie in twee richtin
gen te meten. Voor exoplaneet on
derzoek is het instrument uitgerust
met een coronograaf.
https://www.eso.org/sci/facilities/para
nal/instruments/sphere/inst.html
 
Bronnen:
Dit verslag is grotendeels gebaseerd
op het Astronomy&Astrophysics
manuscript van mei 2017, met titel:
3D shape of asteroid (6) Hebe from
VLT/SPHERE imaging: Implicati
ons for the origin of ordinary chond
rites, van M. Marsset en vele ande
ren. Verder op diverse websites, zie
de links in de tekst.

Agenda
14 oktober 2017 Sterbedekkersdag te Bussloo

11 november 2017 amateur bijeenkomst te Goirle

5 mei 2018 ? jaarvergadering KNVWS te De Bilt

24 – 26 aug 2018 ESOP XXXVII te Pilzen, Tsjechië
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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 

 

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

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- 

 

11



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Figuur 1. Bewerkte radar opname
gemaakt door de Arecibo radio tele
scoop. Het binnenste maantje is
rechtsonder Florence zichtbaar, de
buitenste maan ongeveer midden tus
sen Florence en bovenkant plaatje.

(3122) Florence heeft twee maantjes
Door Henk de Groot
 
Planetoïde (3122) Florence is een planetoïde uit de groep welke de Aarde relatief dicht kunnen naderen, en behoort
tot de zogenaamde NEA’s (Near Earth Asteroids).
Afgelopen begin september nadert Florence de Aarde tot een afstand van 7 miljoen kilometer. De helderheid was
toen magnitude 8,7. Hoewel Florence dan redelijk helder is, is het toch een kleine planetoïde; de diameter wordt
geschat op ongeveer 4,5 km. Florence is iets uitgestrekt van vorm, en het grootst in omvang rond de evenaar.

derde bekende NEA met twee
manen. Natuurlijk kunnen andere
planetoïden ook meer manen bezit
ten, maar deze komen niet dicht ge
noeg bij de Aarde om radar waarne
mingen uit te voeren met een vol
doende oplossend vermogen.
 
Uit de omlooptijd van de manen kan
ook de massa van Florence bepaald
worden. Deze komt uit op zo’n 1,4
g/cm3, erg laag, maar wel gewoon
voor dergelijk kleine planetoïden.
 
Oorsprong.
De manen kunnen op twee manieren
zijn ontstaan. De eerste, meest waar
schijnlijke, is dat tengevolge van de
snelle rotatie van Florence, kleine
gedeelten van Florence zijn losgeko
men. Florence roteert vrij snel, en is

waarschijnlijk opgebouwd uit los
materiaal, er is dus weinig cohesie.
Zoals bekend kan tengevolge van de
straling van de Zon de rotatie snel
heid van kleine planetoïden lang
zaam toenemen.
Een andere mogelijke oorzaak is dat
de manen het gevolg zijn van een
kleine botsing. Bij een grotere bot
sing is dat niet waarschijnlijk, de
aantrekkingskracht van Florence is
zo klein dat in dat geval de losgesla
gen delen de ruimte in zullen verdwij
nen.
 
Maanbedekking.
Na het kennis nemen van deze recen
te ontdekking komt natuurlijk ook
de vraag boven of we zoiets ook
zouden kunnen ontdekken tijdens
een bedekking van een ster door een
planetoïde. Bij het nagaan of zoiets
zou kunnen voorkomen, ben ik voor
de te bedekken ster uitgegaan van
een K09 ster op een afstand van 221
parsec (720 lichtjaar). Een dergelijke
ster is drie keer zo groot als onze
Zon. De magnitude aan de Neder
landse sterrenhemel van deze ster is
9,7.
Deze ster heeft een schijnbare diame
ter van 1,7 mbs.
 
Florence bedekt toevallig deze ster,
als hij ook op z’n dichtst bij de Aarde
staat, dus op een afstand van 10
miljoen km. Het grootste maantje
heeft dan een schijnbare diameter
van 6,2 mbs, dus zal de ster volledig
bedekken. Dit moet dus waarneem
baar zijn. De bedekkingstijd is na
tuurlijk wel erg kort, dat zou niet
langer kunnen zijn dan 0,05 seconde,
maar nog steeds waarneembaar bij
een integratietijd van de video came
ra kleiner dan 40 milliseconden. Als
de planetoïde veel sneller voor de ster

Omdat Florence de aarde zo dicht
nadert is van de gelegenheid gebruik
gemaakt om Florence te scannen
met de radar. Daar is in eerste instan
tie de 70 meter schotels van de
NASA Goldstone Deep Space Com
munications Complex voor ge
bruikt. Deze schotels hebben op de
afstand van Florence tijdens de me
tingen een oplossend vermogen van
zo’n 75 meter. De radar afbeelding
van de beide maantjes van Florence
is dan niet veel meer dan een pixel
groot, dus met deze waarnemingen
kan nog weinig gezegd worden over
de grootte van de maantjes.
 
Arecibo radio telescoop.
Na de ontdekking van de maantjes
is meteen de Arecibo telescoop in
Puerto Rico ingeschakeld. Deze veel
grotere schotel heeft een beter oplos
send vermogen, en na radar waarne
mingen hiermee, zijn we meer te
weten gekomen over de maantjes.
De telescoop heeft tijdens de waar
neming op 4 september een oplos
send vermogen van 15 meter op de
afstand van Florence.
 
Manen.
De binnenste maan loopt in 7 tot 8
uur rondom Florence, en heeft een
doorsnede van zo tussen 180 m en
240 m. De omlooptijd van deze maan
is erg kort, tot nu toe de kortste van
alle nu bekende planetoïde maan
tjes.
De buitenste maan doet er zo tussen
21 en 23 uur over om eenmaal rond
Florence te reizen, en is iets groter,
naar schatting 300 m tot 360 m dia
meter.
Beide manen zijn langwerpig van
vorm.
Er zijn maar weinig planetoïden met
twee manen bekend. Florence is de
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Figuur 2. Het binnenste maantje zit
nu voor Florence, aan de rechterzijde.
De buitenste maan staat op het punt
achter Florence te verdwijnen, en is
net boven de rand zichtbaar.

gordel planetoïde kunnen waarne
men? Stel dat je een afzwakking van
de sterhelderheid van 0,2 magnitude
nog goed kunt detecteren. Als je dat
omrekent naar de flux afname van
het sterlicht, en van daaruit de maan
diameter uitrekent, kom je uit op 870
meter.
Manen van die doorsnede en groter
bestaan inderdaad. Het loont dus
altijd de moeite bij een bedekking
van een ster door een planetoïde
naar een maan te gaan zoeken.

langs loopt, wat meestal wel het
geval zal zijn bij NEA ontmoetingen,
wordt de bedekkingstijd te kort om
nog waar te kunnen nemen.
 
Bij een hoofdgordel planetoïde
wordt het al anders. Deze staat in
oppositie op een afstand van bij
voorbeeld 1,7 AE, dat is 255 miljoen
km, van de Aarde. De schijnbare
diameter is dan 0,24 mbs. Wanneer
het maantje voor de ster langs be
weegt, is de afzwakking in magnitu
de ongeveer 0,017. Dat is zo klein dat
dit niet valt waar te nemen.
De snelheid waarmee een hoofdgor
del planetoïde voor een ster langs
trekt, zal meestal wel veel kleiner
zijn.
 
Wanneer zou je bij een sterbedek
king wel een maantje van een hoofd

Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Het derde kwartaal bracht bedekkingen voor 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.

 

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

18 juli 21653 Davidwang X  

9 sep. 6907 Harryford  X 

 

 Palma
Op 10 september werd door Henk de
Groot een bedekking door (372)
Palma waargenomen met een duur
van 2,33 seconden. Jan Maarten
Winkel zat net buiten het pad en had
een mis.
 
Fortuna
Op 12 september werd door Henk de
Groot een bedekking door (19) For
tuna waargenomen met een duur
van 4,91 seconden. Peter Enskona
tus (Duitsland) had ook een bedek
king, met een duur van 5,58 secon
den. Andere waarnemers hadden
een mis of bewolking.
 

Melete
Op 24 september werd door Henk de
Groot en Jan Maarten Winkel een
bedekking door (56) Melete waarge
nomen met een duur van resp. 8,93
en 8,60 seconden.
 
Bedekkingen elders in Europa
Op 25 juni werd door Kattentidt
(Duitsland) een bedekking door
(2067) Aksnes waargenomen met
een duur van 3,20 seconden.
Op 16 juli werd door Halir (Tsjechië)
een bedekking door (256) Walpurga
waargenomen met een duur van 5,68
seconden.
Op 17 juli werd door Boninsegna

(België) en Dechambre (Frankrijk)
een bedekking door (205) Martha
waargenomen met een duur van
resp. 2,92 en 2,45 seconden. Zie fi
guur 1 voor de koorden.
Op 12 augustus werd door Frappa
en Klotz (Frankrijk) en Ossola
(Zwitserland) een bedekking door
(256) Walpurga waargenomen met
een duur van resp. 5,67 en 1,12 se
conden.
Op 19 augustus werd door Turchen
ko (Rusland) een bedekking door (5)
Astraea waargenomen met een duur
van maar liefst 31,11 seconden.
Op 28 augustus werd door Turchen
ko (Rusland) een bedekking door
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Figuur 1

(506) Marion waargenomen met een
duur van 4,12 seconden.
Ook op 28 augustus werd door
Frappa en Klotz (Frankrijk) een
bedekking door (438) Zeuxo waar
genomen met een duur van 2,02 se
conden.
Op 3 september werd door Frappa,
Klotz, Signoret en Conjat (Frank
rijk) een bedekking door (591) Irm
gard waargenomen met een duur
van resp. 3,34 seconden, 1,92 en 2,76
seconden.
Op 4 september werd door Halir
(Tsjechië) een bedekking door (891)
Gunhild waargenomen met een duur
van 2,24 seconden.

Op 9 september werd door Birtw
histle (UK) een bedekking door
(626) Notburga waargenomen met
een duur van 2,15 seconden.
 
Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 8
bedekkingen geselecteerd. Planetoï
de Massalia maakt een grote kans op
een bedekking in NEDERLAND,
met een duur van maar liefst 49 se
conden, maar een afname in helder
heid van slechts 0,2 magnitude. Voor
de liefhebber.

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 2017 – 1 JANUARI 2018 

 

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 

Datum Tijd UT h
o
 AZ

o
 Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 

Zo/ma 23-10 02.30 41 234 154 Bertha 192 km 12.5 Frankrijk 

Do/vr 27-10 01.25 57 110 161 Athor 46 km 13.7 Duitsland 

Do/vr 17-11 01.30 60 167 20 Massalia 151 km 09.3 NEDERLAND 

Vr 01-12 19.53 39 166 159 Aemilia 131 km 13.0 Scandinavië 

Zo/ma 11-12 04.44 42 285 141 Lumen 135 km 11.3 Frankrijk 

Do/vr 15-12 05.00 26 222 2120 Tyumenia 43 km 16.0 Denemarken 

Do 21-12 19.04 40 62 772 Tanete 123 km 13.0 Scandinavië 

Do 28-12 21.17 65 75 796 Sarita 47 km 12.7 Denemarken 

 

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

Zo/ma 23-10 UCAC4-520-003948 10.2 02h24m.9 13º53’ 2.4 12s 

Do/vr 27-10 UCAC4-617-036640 11.0 06h40m.4 33º15’ 2.8 8s 

Do/vr 17-11 UCAC4-563-024131 11.0 06h06m.2 22º31’ 0.2 49s 

Vr 01-12 UCAC4-460-002271 10.7 01h43m.9 01º52’ 2.4 26s 

Zo/ma 11-12 UCAC4-651-034388 10.8 05h44m.4 40º05’ 1.0 13s 

Do/vr 15-12 UCAC4-434-047764 10.4 08h30m.7 -03º22’ 5.6 4s 

Do 21-12 UCAC4-685-045552 10.7 06h51m.8 46º55’ 2.4 7s 

Do 28-12 UCAC4-707-043745 10.7 06h52m.1 51º23’ 2.2 4s 

 

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_10033.ps : 2016-03-24 20:44:59 1427 Edwin Goffin, Hoboken, Belgium
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α = δ = 

µ = π = 

∆

A17_11004.ps : 2016-03-24 20:43:52  214 Edwin Goffin, Hoboken, Belgium
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α = δ = 

µ = π = 

∆

A17_12038.ps : 2016-03-24 20:44:58 1387 Edwin Goffin, Hoboken, Belgium
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α = δ = 

µ = π = 

∆

A17_12028.ps : 2016-03-24 20:44:54 1282 Edwin Goffin, Hoboken, Belgium
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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