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Redaktioneel
Van 1 tot 3 juni vond de 21e Klei
ne Planeten Tagung plaats te
Heppenheim (Duitsland). Bij de
voordrachten, welke door ama
teurs gehouden werden, kwamen
ook sterbedekkingen en eclipsen
door planetoïden aan bod. Een
verslag van deze jaarlijkse bijeen
komst vindt u verderop in dit
nummer.
 
Dit jaar wordt ESOP XXXVII
(European Symposium on Oc
cultation Projects) gehouden
nabij Pilzen, Tsjechië. Het sympo
sium vindt plaats van 24 tot 28
augustus. Meer informatie is te
vinden op het internet op pagina:
            www.esop37.cz
 
Op 29 september vindt de Sterbe
dekkersdag plaats bij sterren
wacht Bussloo. U kunt zich daar
al voor opgeven, ook als u een
verhaal wilt vertellen (graag zelf
s!). Als u iets wilt presenteren, geef
dat dan door aan Jan Maarten
Winkel of Henk de Groot. De
Algemene Ledenvergadering vindt
ook op die dag plaats. De verga
derstukken vindt u in dit nummer.
 
Ik wens u alvast een prettige va
kantie toe en veel leesplezier met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Kleine Planeten Tagung te Heppenheim
Door Jan Maarten Winkel
 
Van vrijdag 1 juni tot zondag 3 juni 2018 vond de 21ste Kleinplanetentagung (KPT) plaats. Vorig jaar werd dit
symposium gehouden in Leiden en werd georganiseerd door de DMPA. Dit keer werd het georganiseerd door de
Starkenburg Sterrenwacht te Heppenheim in Duitsland. Er kwamen ruim 40 deelnemers op af uit met name
Duitsland, maar ook uit Oostenrijk, Zwitserland en (natuurlijk) Nederland.

Aankomst
Een goede gewoonte van deze sym
posia is dat op de vrijdagavond er
gestart wordt met een gezamenlijk
avondeten, zodat de deelnemers al
vast informeel contact met elkaar
hebben. Na een reis met oponthoud
op de snelweg (deze was in dit week
end afgesloten voor een nieuwe laag
asfalt, met lange files van vakantie
verkeer tot gevolg), kwamen Erik
Bellaard en ik bijna 2 uur later op
bestemming dan gepland. Harrie
Rutten was een paar dagen eerder al
met zijn vrouw Elly gaan rijden,
zodat de reis niet te vermoeiend zou
worden. Aangekomen in het mooie
plaatsje Heppenheim werd er gege
ten in restaurant “Filou”, welke ge
legen is aan de Grote Markt in het
centrum van de stad.
 
Aanvang
De volgende dag begon met de in
schrijving van alle deelnemers, waar
na Rainer Kresken, voorzitter van
de sterrenwacht, ons welkom heette.
Vervolgens begroette ook Steffen
Gugenberger van de stad Heppen
heim ons, gevolgd door Gerhard
Lehmann als voorzitter van de werk
groep Kleine Planeten van de Duitse
Vereiniging der Sternfreunde (VdS).
Daarna ging Gerhard gelijk verder
met zijn jaarlijkse stokpaardje: de
stand van zaken binnen de werk
groep Kleine Planeten, waarin de
bijgewerkte aantallen waarnemin
gen en ontdekkingen door leden van
de werkgroep aan bod kwamen. Het
gaat dan met name om astrometri
sche waarnemingen. Fotometrie
wordt nauwelijks gedaan. Het was
dan ook heel jammer dat onze Henk
de Groot niet kon deelnemen aan
deze KPT met zijn voordracht over
fotometrie. Hij moest verstek laten
gaan door privé omstandigheden.

Na alle grafieken en getallen van
Gerhard was onze Harrie Rutten
aan het woord met de BlackGEM
telescoop. Harrie heeft de optiek
voor deze telescoop ontworpen en
houdt weer een boeiend relaas over
de problemen welke hij tegen kwam
om de gestelde optische eisen te
halen. Ook nadat de optische eisen
verscherpt werden en Harrie dus
weer van voren af aan de zaak moest
door rekenen, kwam er een oplos
sing welke de benodigde beeldkwa
liteit kon waarborgen. In Occultus
128 staat meer over de BlackGEM
telescoop geschreven, welke op dit
moment in Zuid Afrika staat. Ook
vorig jaar in Leiden kwam deze tele
scoop ter sprake, maar nu waren er
natuurlijk nieuw foto’s beschikbaar
gekomen!
 

Koffiepauze
Het begint al aardig warm te worden
in de kleine presentatie ruimte van
de sterrenwacht. Ik begrijp nu waar
om er een limiet aan het aantal in
schrijvingen stond. Het is pauze en,
ook een goed gebruik in Duitsland,
kan er gekozen worden uit verschil
lende soorten taart bij de koffie of
thee.
Na een half uur vangen de voor
drachten weer aan met de geautoma
tiseerde waarnemingen aan NEO’s
door Bernhard Häusler. Bernhard

Panoramafoto van het uitzicht uit
mijn hotelkamer

"Onze" Harrie Rutten

Bernhard Häusler
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heeft alles geprogrammeerd en gaat
tijdens de waarnemingen gewoon
slapen. Dit lijkt mij ideaal voor
mensen die overdag ook moeten
werken. Je komt alleen tijd tekort
voor het uitwerken van al die waar
nemingen, dus dat zou ook geauto
matiseerd moeten worden…
Vervolgens is Bernd Gährken aan
het woord. Hij heeft een studie ge
maakt naar de dwergplaneet Hau
mea. Door de hoge omwentelings
snelheid van tegen de 4 uur is deze
TNO sterk afgeplat: 1100 bij 2200
km. Ook zijn baan is sterk geheld,
namelijk 28 graden met het eclipti
cavlak. In februari 2011 heeft Bernd

met de 80 cm telescoop van Volks
sterrenwacht München de rotatie
onderzocht. Met verschillende kleur
filters kon hij concluderen dat de
kleine planeet roodachtig is met een
heldere plek bij een pool. Op 21 ja
nuari 2017 bedekte de 17,3 magnitu
de zwakke Haumea voor het eerst
een ster, welke van dezelfde helder
heid was. De eerste voorspelling was
dat de bedekkingszone over Azië zou
lopen, maar dat werd dankzij gege
vens van Gaia veranderd naar Euro
pa. Er hing een nevel over Duitsland,
maar door de warmte van de stad
München ontstond er een gat in deze
nevel en kon Bernd zijn waarneming
uitvoeren! Er werd een bedekking
vastgelegd. Naast Bernd waren nog
9 andere waarnemers actief, waaruit
kon worden afgeleid dat Bernd aan
de rand van de bedekkingszone zat.

Hiermee was de grootte en vorm van
Haumea direct bekend geworden. Er
zijn ook twee maantjes bekend bij
deze TNO, waarmee de massa bere
kend kan worden. Met de nieuwe
(grotere) omvang van Haumea kon
men nu berekenen dat de soortelijke
massa veel geringer is dan eerder
gedacht. Daarnaast hadden veel
waarnemers een dip voor en na de
bedekking: de ontdekking van een
ring!
 

Bernd Gährken

Middageten
Er werd weer ruim de tijd genomen
voor de pauze. In restaurant “Zum
Reitstall” kon genoten worden van
heerlijke gerechten.
Twee uur later werd het weer tijd
voor een voordracht. Markus Gries
ser verhaalde over 40 jaar sterren
wacht Eschenberg in Winterthur,
Zwitserland.
André Knöfel bracht ons daarna op
de hoogte wat er aan astrometrie
gebeurt met de 1 meter telescoop op
de Teide, Tenerife. Daar wordt ook
geëxperimenteerd met communica
tie via laser.
Vervolgens ging Matthias Busch
verder met de stand van zaken be
treffende de zoektocht naar kleine
planeten op Tenerife i.s.m. ESA. Dit
project wordt ook wel aangeduid
met TOTAS (Teide Observatory
Tenerife Asteroid Survey).

Markus Griesser

André Knöfel

Lothar Kurtze bracht ons daarna op
de hoogte van het wel en wee van de
Faulkes Telescope Project. In dit
project worden leraren en studenten
de mogelijkheid geboden om gratis
gebruik te maken van volledig gero
botiseerde telescopen. Het gaat dan
om twee 2-meter telescopen (in Au
stralië en Hawaii) en verscheidene
telescopen in de 1 meter klasse!
 

Matthias Busch
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De groepsfotoGroepsfoto
Het werd tijd voor de koffie, maar
eerst nog een groepsfoto. Bij de kof
fie was er weer een ruime keuze tus
sen verschillende soorten taart.
Er stonden nog twee voordrachten
op het programma. Eerst was Daniel
Bamberger aan het woord. Daniel
werkt samen met twee waarnemers
bij Londen, die samen de Northolt
Branch Observatories vormen. Da
niel doet de planning en uitwerking,
de twee mensen in Engeland doen het
waarneemwerk.
De laatste voordracht van vandaag
werd gehouden door Björn Katten
tidt. Hij houdt zich sinds twee jaar
met ontzettend veel enthousiasme
bezig met sterbedekkingen door
kleine planeten en gebruikt daarbij
o.a. Occult Watcher en Limovie.
Met een ontzettende snelheid wist hij
zijn ervaringen met deze tools en de
bereikte resultaten naar voren te
brengen. Voor iemand die ervaring
heeft op dit gebied en met deze tools
bekend is, was het nog net te volgen,
maar voor de meesten in de zaal ging
het te snel. In augustus zal Björn
weer spreken, tijdens de ESOP nabij
Pilsen, en zal dan over 20% van de

Björn Kattentidt

behandelde materie spreken, en zijn
spreektempo naar beneden bijstel
len, zo heeft hij mij beloofd. Als
laatste liet Björn nog een filmpje zien
van een sterbedekking door een toe
vallig door het beeld passerende
Jumbojet: spectaculair!
 

Avondeten
De dag was om en het werd weer tijd
voor een gezamenlijk avondeten in
hetzelfde restaurant als de vrijdag
avond, restaurant “Filou”. De wijn
en het bier smaakten goed, en de pijp
was daarna ook leeg. Het werd tijd
om ons terug te trekken in onze ho
telkamer.
 
De volgende dag
De zondag werd geopend door Ste
fan Jordan, een gastspreker die
werkzaam is in het Gaia project. De
tweede stercatalogus heeft sinds kort
het daglicht gezien. Er werden spec
taculaire filmpjes getoond, waarbij
o.a. de beweging van de sterren in de
Melkweg over duizenden jaren ge
toond werd. Het is ongelofelijk dat
er meer dan een uur volgepraat kan
worden over een satelliet die alleen
maar posities meet van hemellicha
men, maar het was de moeite waard.
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Ook Stefan praatte te snel voor
sommige aanwezigen, waardoor niet
alles overkwam.
Na de pauze, met taart, was Rainer
Kresken aan het woord. Hij bracht
ons op de hoogte van de ruimteson
de Osiris-Rex, welke naar planetoïde
(101955) Bennu vloog en daarna
weer terug naar de Aarde.
Hierna was Bernd Gährken weer aan
de beurt, met verduisteringen door
manen van planetoïden. Tijdens een
eclips zal de helderheid van de pla
netoïde iets meer afnemen dan nor
maal. Bernd betreurde dat hij de le
zing van Henk de Groot vorig jaar
in Leiden gemist heeft; daar had hij
nog veel van willen leren.

Lothar Kurtze

Stefan Jordan Rainer Kresken

Gerhard Lehmann maant alle deelne
mers weer naar binnen te gaan door
het luiden van een bijna onzichtbaar
belletje

Na dit boeiende betoog was Lothar
Kurtze aan het woord. In Salzburg
is de nieuwe Vega sterrenwacht in
aanbouw. Hij liet ons zien hoe ver de
bouw was, en nodigde daarna ieder
een uit om de volgende KPT in Salz
burg te laten plaatsvinden. Tegen die
tijd moet de sterrenwacht klaar zijn.
Als laatste was Gerhard Lehmann
weer aan het woord. Hij had oor
spronkelijk het idee om de volgende
KPT in Drebach te houden, maar
kon de uitnodiging van Lothar niet
weerstaan. Volgend jaar wordt de
KPT dus gehouden in Oostenrijk.
 

Referenties:
Aankondiging KPT: www.starkenburg-sternwarte.de/kleinplanetentagung-2018/
Voordracht van Bernd Gährken: www.astrode.de/haumeavortrag.htm
Voordracht van Markus Griesser: facebook.com/sternwarte.eschenberg
Voordracht van Daniel Bamberger: facebook.com/NBObservatories, twitter.com/NBObservatories, neoshield.eu

De telescopen van de sterrenwacht
Starkenburg
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Totale Sterbedekkingen

Toelichting op de tabel Totale Sterbedekkingen

De kolommen   Gebruikte eenheden

Date Datum h Uren

Day Dag van de week m Minuten

Time Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time s Seconden

A Nauwkeurigheid van voorspelling o Graden

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

XZ XZ nummer van de ster cm Centimeter

Mag Magnitude van de ster    

Al Hoogte van de ster    

Az Azimut van de ster    

Sn Hoogte van de zon    

CA Cusp angle    

Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter    

De voorspellingen zijn gemaakt voor sterrenwacht 'De Sonnenborgh' te Utrecht (5,129 OL; 52,086 NB), waarbij
is uitgegaan van een onervaren waarnemer die beschikt over een teleskoop met een diameter van 10 centimeter of
minder.
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Uitnodiging Sterbedekkersdag
Door Jan Maarten Winkel
 
Op zaterdag 29 september 2018 houden we weer een Sterbedekkersdag.
Dit vindt weer plaats bij 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.

Als je een bijzondere ervaring hebt opgedaan en er iets over 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.
 
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.
 
Tot 29 september dan!

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2018
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan

B 06-08-18 Zo/ma 02:30 93697 8,4 29 102 -13 6N 35-

B 04-09-18 Ma/di 04:02 94739 7,8 47 125 -9 9N 38-

B 05-09-18 Di/wo 03:22 78609 8,2 34 100 -15 9N 27-

B 02-10-18 Ma/di 06:21 78423 4,1 57 204 +5 -3S 52-

B 14-11-18 Wo 16:35 164032 8,4 20 172 -7 1N 41+

A 30-11-18 Do/vr 01:20 99285 8,1 22 100 -53 5N 49-

B 14-12-18 Vr 19:25 165525 8,4 21 214 -35 5S 43+

Agenda
24 – 26 aug 2018 ESOP XXXVII te Pilzen, Tsjechië

29 september 2018 Sterbedekkersdag te Bussloo

? november 2018 amateur bijeenkomst te Goirle

? mei 2019 jaarvergadering KNVWS te De Bilt
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Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Nummer Object Bredner, E. Groot, H. de Winkel, J.M.
6 apr. 17626 1996 AG2   X 0,54s

11 apr. 69762 1998 QS5     X

16 apr. 2625 Jack London   X X

17 apr. 4164 Shilov   X X

17 apr. 73 Klytia   3,01s 1,10s

18 apr. 58833 1998 HM33     X

21 apr. 40976 1999 TV272     X

6 mei 226394 2003 QM6     X

8 mei 2973 Paola     X

10 mei 159527 2001 FQ172     X

19 mei 23185 2000 PQ7     X

20 mei   Himalia 7,36s   X

20 mei 1030 Vitja     X

21 mei 19558 1999 JK80     X

25 juni 4479 Charlieparker     X

25 juni 195643 2002 NN29     X

27 juni 22014 1999 XQ96     X

29 juni 115299 2003 SM204     X

29 juni 26565 2000 EF47   X X

Door Jan Maarten Winkel
 
Het tweede kwartaal van 2018 bracht 25 waarnemingen, waarvan vier met een bedekking, door Eberhard Bredner,
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. Een X is geen bedekking, en als er wel een
bedekking is waargenomen, dan wordt de duur ervan weergegeven.
 

 
1996 AG2
Op 6 april werd door Jan Maarten
Winkel een bedekking door (17626)
1996 AG2 waargenomen met een
duur van 0,54 seconden. De intrede
was om 19h53m43,45s en de uittrede
om 19h53m43,99s UT. Henk de
Groot had een mis. Björn Kattentidt
(Duitsland) had een bedekking met
een duur van 0,70 seconden.
 
Klytia
Op 17 april werd door Henk de
Groot en Jan Maarten Winkel een
bedekking door (73) Klytia waarge
nomen met een duur van 3,01 resp.
1,10 seconden. Henk had een intrede
om 22h38m01,94s en een uittrede om
22h38m04,95s UT. Jan Maarten had

een intrede om 22h38m02,90s en een
uittrede om 22h38m04,00s. Esdert
Edens had een mis. Oliver Kloes
(Duitsland) had een bedekking met
een duur van 2,56 seconden. Zie fi
guur 1 voor de koorden.
 
Himalia
Op 20 mei werd door Eberhard
Bredner vanuit Polen een bedekking
waargenomen door Jupitermaan
Himalia met een duur van 7,36 se
conden. Nog eens 5 andere waarne
mers in Polen hadden een bedekking
met een duur van 7,04 tot 7,51 secon
den. Zeventien andere waarnemers
in Europa, waaronder Jan Maarten
Winkel, hadden een mis.
 

Bedekkingen elders in Europa
Op 7 april werd door Halir (Tsjechië)
een bedekking waargenomen door
(1910) Mikhailov met een duur van
3,52 seconden.
Op 10 april werd door 5 waarnemers
in Duitsland en Tsjechië een bedek
king waargenomen door (31) Eu
phrosyne met een duur van 7,12 tot
8,08 seconden.
Ook op 10 april werd door Turchen
ko (Rusland) een bedekking waarge
nomen door (59) Elpis met een duur
van 5,12 seconden.
Ook op 10 april werd door Mutti
(Zwitserland) een bedekking waar
genomen door (57) Mnemosyne met
een duur van 5,20 seconden.
Op 11 april werd door Moravec en
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Figuur 1
Figuur 2
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Priban (Tsjechië) een bedekking
door (371) Bohemia waargenomen
met een duur van 2,00 resp. 6,59 se
conden.
Op 17 april werd door Sposetti
(Zwitserland) een bedekking door
(4164) Shilov waargenomen met een
duur van 0,94 seconden. Henk de
Groot en Jan Maarten Winkel had
den een mis.
Ook op 17 april werd door Dumont
(Frankrijk) een bedekking door
(49490) 1999 BX24 waargenomen
met een duur van 0,30 seconden.
Op 18 april werd door Perello en
Schnabel (Spanje) een bedekking
waargenomen door (1031) Arctica
met een duur van 1,92 resp. 0,56 se
conden.
Op 19 april werd door Kubanek
(Slowakije) een bedekking door (29)
Amphitrite waargenomen met een
duur van maar liefst 33,00 seconden.
Ook op 19 april werd door Noschese
(Italië) een bedekking door (442)
Eichsfeldia waargenomen met een
duur van 6,6 seconden.
Op 20 april werd door Greimel en
Ratzka (Oostenrijk) een bedekking
door (1712) Angola waargenomen
met een duur van 2,56 seconden.

Op 21 april werd door maar liefst 50
waarnemers in Engeland, Frankrijk,
België, Zwitserland en Italië een be
dekking door (130) Elektra waarge
nomen met een duur van 0,42 tot
17,04 seconden. Zie figuur 2 voor de
koorden.
Ook op 21 april werd door Esdert
Edens (Nederland), Kubanek en
Rottenborn (Tsjechië) en Dangl
(Oostenrijk) een bedekking door
(103) Hera waargenomen met een
duur van 8,96 tot 10,88 seconden.
Op 24 april werd door Baruffetti
(Italië) een bedekking door (1244)
Deira waargenomen met een duur
van 4,00 seconden.
Op 25 april werd door Kidd (UK)
een bedekking waargenomen door
(17701) 1997 GU41 met een duur
van 0,18 seconden.
Op 1 mei werd door Perello en Selva,
Rovira en Schnabel (Spanje) een
bedekking door (134) Sophrosyne
waargenomen met een duur van 1,60
tot 2,76 seconden.
Op 4 mei werd door Henk Bulder en
Esdert Edens (Nederland) een be
dekking door (314) Rosalia waarge
nomen met een duur van 2,1 resp.
4,38 seconden.

Op 5 mei werd door 7 waarnemers
in België, Engeland en Zwitserland
een bedekking door (74) Galatea
waargenomen met een duur van 2,56
tot 7,90 seconden. Zie figuur 3 voor
de koorden.
Op 17 mei werd door Goncalves
(Portugal) een bedekking waargeno
men door (586) Thekla met een duur
van 9,92 seconden.
Op 20 mei werd door Kidd (UK) een
bedekking waargenomen door (1030)
Vitja met een duur van 2,45 secon
den. Jan Maarten Winkel had een
mis.
Op 21 mei werd door Delincak (Slo
wakije) een bedekking waargeno
men door (694) Ekard met een duur
van 2,48 seconden.
Op 27 mei werd door Perello en Selva
(Spanje) een bedekking door (176)
Iduna waargenomen met een duur
van ongeveer 9 seconden.
Op 29 mei werd door Kubanek
(Tsjechië) een bedekking door (233)
Asterope waargenomen met een
duur van 8,32 seconden.

Figuur 3
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Op 31 mei werd door Schnabel
(Spanje) en Vaudescal (Frankrijk)
een bedekking waargenomen door
(221) Eos met een duur van 3,70 resp.
5,12 seconden.
Op 2 juni werd door Rottenborn
(Tsjechië) een bedekking door (181)
Eucharis waargenomen met een
duur van 6,40 seconden.
Op 12 juni werd door Tickner (UK)
een bedekking waargenomen door
(18568) Thuillot met een duur van
0,84 seconden.
Op 13 juni werd door Perello, Selva
en Schnabel (Spanje) een bedekking
waargenomen door (940) Kordula
met een duur van 5,84 resp. 6,72 se
conden.
Op 29 juni werd door Schreurs (Bel
gië) een bedekking waargenomen
door (26565) 2000 EF47 met een
duur van 0,7 seconden. Er was spra
ke van een kleine Noord-shift.
Roland Boninsegna, Henk de Groot
en Jan Maarten Winkel hadden een
mis.
 

Sterbedekkingen door Planetoïden - 1 juli - 1 okt.

Datum Tijd UT h AZ Planetoïde Diam. Magn. Bedekkingszone
Zo 08-07 21.59 19 110 1436 Salonta 64 km 15.1 Scandinavië

Vr 03-08 21.40 21 136 2326 Tololo 46 km 15.1 Engeland

Di/wo 15-08 01.17 25 86 80 Sappho 82 km 12.1 Italië

Wo/do 06-09 00.41 29 88 1998 WV31 132 km 23.5 Griekenland

Zo/ma 24-09 01.14 19 92 216 Kleopatra 113 km 11.7 Italië

Datum Sternaam Magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Zo 08-07 HSOY 455234677   10.7   21h41m.0   02º50’ 4.5 8s

Vr 03-08 HSOY 449527179 10.9 21h36m.8 -07º10’ 4.3 4s

Di/wo 15-08 HSOY 523416471 10.5 04h19m.5 21º53’ 1.9 3s

Wo/do 06-09  HIP 22829 10.9 04h54m.7 24º06’ 12.7  25s   

Zo/ma 24-09 TYC 0760-02264-1 10.9 06h54m.8 14º00’ 1.3 5s

h hoogte ster boven de horizon

AZ azimut ster (0o=Noord;90o=Oost;180o=Zuid;270o=West)

d m helderheidsafname bij bedekking

T max maximale tijdsduur bedekking

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

 

 
Verklaring symbolen:

 

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 5
bedekkingen geselecteerd. Planetoï
de 1998 WV31 kan voor een zeer
lange bedekking van maar liefst 25
seconden zorgen. Nu maar hopen
dat deze kleine planeet over ons land
trekt.
Gebruik Occult Watcher voor meer
sterbedekkingen. Kijk in alle geval
len van 5 minuten voor tot 5 minuten
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.
Tevens attendeerde Roland Bonin
segna mij erop dat het Lucky Star
project voorspellingen publiceert
voor TNO’s, welke (nog?) niet in
Occult Watcher opgenomen zijn.
Deze voorspellingen zijn te vinden
op het volgende adres: http://lesia.
obspm.fr/lucky-star/predictions
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering
(ALV) op 14 okt. 2017 in Bussloo

Aanwezig zijn 13 leden van de werkgroep.
 
1.  Opening, vaststellen aanvullende agendapunten: Er worden geen aanvullende agenda punten ingediend.

2.  Jaarverslag 2016 van de secretaris: Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag 2016. Dat geldt ook voor
     het verslag van de vorige ALV uit 2016.

3.  Financieel jaarverslag 2016 van de penningmeester: Er zijn dit jaar geen reiskosten en sterbedekkersdag kosten,
     terwijl dat wel begroot was. Er is wel een nadelig saldo.

4.  Verslag van de kascommissie over 2016: De kascommissie, bestaande uit Henk Bril en Mark Jaap ten Hove
     hebben de kasboeken gecontroleerd en in orde bevonden. Omdat de kosten de baten overstijgen, stellen ze
     voor te overwegen Occultus alleen nog digitaal uit te geven.

5.  Verkiezing nieuwe kascommissie: Mark-Jaap ten Hove stelt zich voor de tweede keer op rij beschikbaar en
     Jaap van 't Leven voor de eerste keer. Beide worden unaniem gekozen.
     Nadien ontstaat een discussie of Occultus wel op papier gecontinueerd moet worden, gezien de steeds
     hogere kosten. Uiteindelijk wordt afgesproken dat Jan Maarten alle Occultus kosten op een rij zet.
     Daarna gaan we verder bekijken wat de mogelijkheden zijn.
 
6.  Begroting 2017: Ook met de contributie verhoging in 2017 is nog een tekort voorzien.

7.  Bestuur mutaties: Dit jaar geen.

8.  Website: Verdere ontwikkeling is met reden opgehouden. Binnenkort wordt wel vooruitgang verwacht.

9.  Nieuws verenigingsraad KNVWS:
     Zowel de voorzitter als de secretaris zullen dit en volgend jaar wisselen. 
     Bestuur wil meer en betere communicatie met leden en buitenwereld.
     Nog steeds erg op lezingen georiënteerde organisatie, sprekers drogen op.
     Betreffende subsidies van de KNVWS wil men minder versnipperen en meer aandacht   besteden aan
     educatieve projecten.
 
10. Rondvraag: Henk Bril vraagt bij het bestuur van de KNVWS aan te dringen op het toegankelijk maken van
     de oude archieven. Harrie antwoordt dat men daar mee bezig is, maar ook dat niet alles volledig openbaar kan
     worden i.v.m. privacy.
 
Aanwezige leden zijn:
Marc Fokker, Roelof Mink, Hans Govaarts, Henk Masselink, Adri Gerritsen, Henk Bril, Henk de Groot, Mark-
Jaap ten Hove, Marion Iris van der Linden, Jaap van ‘t Leven, Erik Bellaard, Jan Maarten Winkel, Harrie Rutten.
Afgemeld: Herman ten Haaf, Wim Nobel, Eberhard Bredner.
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Jaarverslag van de Nederlandse Vereniging van
Waarnemers van Sterbedekkingen

Voorzitter Harrie Rutten aftredend in 2018

Secretaris Henk de Groot aftredend in 2020

Penningmeester Jan Maarten Winkel aftredend in 2019

Datum Planetoïde Waarnemer Locatie B Locatie L Verdwijning Verschijning Duur (s)
18 feb. (660) Crescentia E. Bredner N53d25m E06d51m 19:17:45,02 19:17:50,63 5,61

28 apr. (360) Carlova H. de Groot N51d50m E05d48m 20:18:08,92 20:18:12,45 3,53

31 mei (534) Nassovia E. Edens N52d38m E05d09m 21:34:43,59 21:34:46,13 2,54

31 mei (534) Nassovia J.M. Winkel N51d54m E06d16m 21:34:38,29 21:34:40,18 1,89

10 sep. (372) Palma H. de Groot N51d50m E05d48m 00:34:48,58 00:34:50,91 2,33

12 sep. (19) Fortuna H. de Groot N51d50m E05d48m 03:48:08,87 03:48:13,78 4,91

24 sep. (56) Melete H. de Groot N51d50m E05d48m 03:06:04,94 03:06:13,88 8,94

24 sep. (56) Melete J.M. Winkel N51d54m E06d16m 03:06:07,00 03:06:15,60 8,60

21 okt. (491) Carina J.M. Winkel N51d54m E06d16m 23:45:12,98 23:45:23,79 10,81

Leden:
Het aantal leden in het jaar 2017 bedroeg 40, en dat is gelijk aan het jaar 2016.
 
Bestuur:
De samenstelling van het bestuur is in 2017 niet gewijzigd.
 
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

 
Kascommissie in 2017:
Henk Bril
Mark-Jaap ten Hove
 
Occultus:
Het orgaan van de vereniging verscheen in 2017 vier keer met in totaal 88 pagina’s. Er zijn onder andere de vol
gende onderwerpen behandeld: Groot gemis en ontwenningsverschijnselen, Een heldere blik, BlackGEM, TNO’s
en Centaurs, Kleine Planeten Tagung in Leiden, Bedekking van Mercurius door de Maan, Planetoïde (10467)
Peterbus, Eclips in Terreton, Planetoïde (6) Hebe oorzaak van veel meteorieten?, (3122) Florence heeft twee
maantjes, Een slaperig stadje in het Wilde Westen, Kepler 2 sterren waarnemen, Bedekkingen en eclipsen in Pla
netoïde systemen, De bedekking van een 12m4 ster door Triton, Uitwerkingen van expedities, Bijzondere waar
nemingen c.q. ervaringen en natuurlijk de vaste rubrieken van voorspellingen van bedekkingen door Maan en
planetoïden, het jaarverslag en het verslag van de jaarvergadering.
In de bijlage van dit jaarverslag is een index van redactionele artikelen opgenomen.
De kleuren voor- en achterpagina van het blad werd vormgegeven door Ruud Kreuzen, terwijl de rest van het blad
vormgegeven werd door Jan Maarten Winkel.
 
Internationale contacten:
Vele leden van DOA bezochten de KPT (Kleine Planeten Tagung) in Leiden, welke georganiseerd werd door de
DMPA (werkgroep Kleine Planeten). Tijdens deze KPT werden vele internationale contacten gelegd.
 
Sterbedekkingen door planetoïden:
In totaal werden er door 4 waarnemers 82 waarnemingen aan 68 gebeurtenissen verricht. De waarnemers waren
Bredner (1), Edens (6), De Groot (29) en Winkel (46). Hierbij een tabel met alleen de 9 positieve waarnemingen.
 

 
De waarneemformulieren zijn via de emailservice Planoccult doorgestuurd naar Bureau des Longitudes in Parijs.
Tevens zijn de resultaten op Internet gepubliceerd door Eric Frappa.
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Waarnemer Intredes 1e Uittredes 1e Rakende 1e Intredes 2e Uittredes 2e Rakende 2e Totaal

Groot, Henk de       2     2

Winkel, Jan Maarten 69 1   3 2   75

Totaal 69 1 0 5 2 0 77

Totaal 1e helft             70

Totaal 2e helft             7

Totale bedekkingen             77

Rakenden             0

Sterbedekkingen door de Maan in 2017
 
In 2017 zijn in totaal 77 waarnemingen aan sterbedekkingen door de Maan verricht, alle door slechts twee waar
nemers.
Op 28 april was er een expeditie aan een rakende sterbedekking overdag, maar het weer werkte niet mee. Zie tabel
1.

 
Tabel 1. Aantal waarnemingen per waarnemer.
 
Het jaar 2017 is net als 2016 een zeer mager jaar. Ook het aantal waarnemers zit op een dieptepunt.
 
Eclipsen van planetoïden manen.
In 2017 werden voor het eerst eclipsen van planetoïden manen, of eclipsen van de onderlinge componenten van
een binair systeem door leden van de werkgroep waargenomen.
Op 25 januari en 12 februari betrof het een eclips van de maan Linux op het oppervlak van (22) Kalliope.
Van de planetoïde (3905) Doppler was ook bekend dat dit een binair systeem betrof. Na enkele mislukte pogingen
gelukte het om op 6 november de eerste onderlinge eclips vast te leggen van dit systeem sinds 2013.  Op 22 en 23
november lukt dat voor de tweede en derde keer. Waarnemers uit Frankrijk leggen later nog een eclips vast.
 
Sterbedekkersdag.
Op zaterdag 14 oktober was er weer de jaarlijkse sterbedekkersdag in Bussloo. Ook nu weer samen met de werkgroep
Kleine Planeten. Op het programma stonden weer verschillende presentaties, gehouden door de leden, zoals Het
Black Gem Project door Harrie Rutten over het ontwerp en de bouw van 60 cm telescopen voor het onder meer
vinden van de optische tegenhangers van de gravitatie golven bronnen.
Johan van Kuilenburg gaf een presentatie over het waarnemen van  (3122) Florence, en Adri Gerritsen vertelde
wat over zijn onderzoek naar een oude rakende bedekking..
Jan Maarten Winkel liet een sfeervolle impressie zien van de zonsverduistering in de Verenigde Staten en Henk de
Groot tenslotte gaf twee presentaties over fotometrie en het gebruik van Astrometrica.
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FINANCIEEL VERSLAG OVER 2017

Staat van baten en lasten

Inkomsten Begroting Uitgaven Begroting

Contributie, 40 leden 887,50       900,00       Occultus verzendkosten 275,60       275,00       

Donaties -             10,00         Occultus drukkosten 525,76       525,00       

Rente 2,68           10,00         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 98,84         190,00       Bankkosten 85,66         75,00         

989,02       1.110,00    989,02       1.110,00    

Balans per 31 december 2017

Activa Passiva

Girorekening 84,19         Contr.2018 al ontvangen 67,50         

Rentemeerrekening 2.684,31    Nog te betalen website 57,00         

Reserve t/m 2017 2.644,00    

2.768,50    2.768,50    

Reserve per 1 januari 2018

Reserve t/m 2016 2.742,84    Reserve t/m 2017 2.644,00    

Nadelig Saldo 98,84         

2.742,84    2.742,84    

Begroting voor 2018

Inkomsten Uitgaven

Contributie, 37 leden 832,50       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 267,50       Bankkosten 85,00         

1.120,00    1.120,00    

19



Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam

Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen


