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Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Redaktioneel
Tijdens de totale Maansverduiste
ring van 21 januari werd er een
inslag waargenomen in het ver
duisterde deel. Ook vanuit Neder
land is dit vastgelegd! Edwin van
der Sijde had het geluk en vond de
inslag terug op één van zijn opna
mes.
 
Op 1 januari bezocht de New Ho
rizon sonde de planetoïde Ultima
Thule. Om er voor te zorgen dat
de sonde zo dicht mogelijk langs
deze kleine planeet zou vliegen,
zijn er sterbedekkingen waarge
nomen. Ook zijn deze waarnemin
gen gebruikt om alvast te onder
zoeken of er mogelijk ringen aan
wezig zijn om deze verre rotsblok.
 
Soms neem je een sterbedekking
waar aan een planetoïde, maar
klopt het moment en de helder
heidsdip niet met de verwachting.
Dit kan duiden op de aanwezig
heid van een maantje. Kleine pla
neet (2259) Viipuri is zo’n plane
toïde.
 
Dit jaar wordt ESOP XXXVIII
(European Symposium on Oc
cultation Projects) gehouden in
Parijs. Het symposium vindt
plaats van 30 augustus tot 3 sep
tember. Meer informatie is te vin
den op het internet op pagina:
            http://lesia.obspm.fr/luc
ky-star/esop38/
 
Op 6 april vindt de Sterbedekkers
dag / KPD plaats bij sterrenwacht
Bussloo. Op onze website ziet u
alvast welke lezingen er gegeven
gaan worden. De Algemene Le
denvergadering vindt ook op die
dag plaats, samen met die van
DMPA. Het wordt een belangrij
ke vergadering. De vergaderstuk
ken vindt u in dit nummer, en een
deel ook in Occultus 133.
 
Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Totale Maansverduistering 21 januari 2019
Door Edwin van der Sijde
 
Maandagochtend 21 januari was er vanuit Nederland eindelijk weer een totale maansverduistering te zien. Een
mooie gelegenheid om mijn pas aangeschafte 100-400 mm tele zoomlens van Canon eens uit te gaan proberen. Het
plan was om vooral foto’s te maken van het moment voor de totaliteit en de momenten na de totaliteit.

De wekker vroeg gezet en om 4 uur
was ik al op om alle apparatuur in
gereedheid te brengen. Het was
prachtig helder weer, kraakhelder en
een paar graden onder nul.
De verduistering werd waargeno
men vanuit mijn achtertuin in mijn
woonplaats Huissen bij Arnhem. De
verduistering was prachtig te volgen.
Bovendien had ik prima zicht op de
noordwestelijke hemel en kon zo
doende de maan tot laag boven de
horizon volgen.
Een half uur voor het begin van de
totaliteit, welke plaats zou vinden
om 05.41 uur, begon ik met de eerste
opnames te maken. De 100-400 mm
telelens en Canon 80D camera waren
gemonteerd op een super polaris
montering.
Omdat ik toch lange belichtingstij
den wilde maken, tussen 5 en 20 se
conden, was het noodzakelijk om
volgopnames te maken. Bovendien
werd op de snelheid van de maan
gecompenseerd.
Ik ben met fotograferen doorgegaan
tot omstreeks 20 minuten na de to
taliteit waarna ik naar mijn werk ben
vertrokken.
 
De volgende ochtend las ik een arti
kel dat er omstreeks 05.41.42 MET
uur een inslag op de maan had
plaatsgevonden. Deze was gezien
door verschillende amateurs in de
wereld. Ook was er foto materiaal en
video beschikbaar waarop de inslag
te zien was.
Een korte flits was zichtbaar nabij de
linker maanrand. Natuurlijk was ik
nieuwsgierig of de inslag ook op mijn
opnames te zien zou zijn. Ik had
immers rond dat tijdstip van 05.41
uur een aantal opnames gemaakt.
Maar bij bestudering van mijn foto’s
bleek de inslag er helaas niet op te
staan. Zou ook te mooi geweest zijn
om waar te zijn. Of misschien toch…
Staat de tijd in de camera wel goed?

Nadat ik deze had gecontroleerd
bleek de cameratijd 11 minuten voor
te lopen. Nog maar eens kijken bij
de opnames omstreeks 05.53 uur. En
wat blijkt, de inslag staat er toch op!!
 
Bijgaand de opname waarop de in
slag te zien is om 05.41.42 uur. Deze

opname werd gemaakt op 400 mm
bij ISO 400 en zo’n 10 seconden be
licht.
Nabij de linker maanrand is een
klein wit stipje zichtbaar, de inslag.
Waarschijnlijk gaat het om een ob
ject tussen de 25 en 50 cm wat met
grote snelheid is ingeslagen.
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Kuipergordelobject ontdekt met amateurtelescopen
Door Eddy Echternach
 
Er is een nieuw klein object ontdekt in de zogeheten Kuipergordel in ons zonnestelsel. De Kuipergordel is een
ongeveer drie miljard kilometer brede zone buiten de omloopbaan van de planeet Neptunus, waar zich vele dui
zenden ijsachtige hemellichamen hebben verzameld. Astronomen vermoeden dat dit overblijfselen zijn uit de tijd –
4,5 miljard jaar geleden – dat ons zonnestelsel is ontstaan.

Het bijzondere is dat de nieuw ont
dekte ‘ijsdwerg’, die 4,5 tot 7,5 mil
jard kilometer van ons verwijderd is,
slechts een paar kilometer groot is.
Een ijsdwerg van deze omvang is
normaal gesproken zelfs met de
grootste telescopen op aarde niet
waarneembaar. De ontdekking is te
danken aan een gelukkig toeval: hij
schoof voor een ster langs, waardoor
deze laatste eventjes ‘verdween’.
Uit de analyse van de gebeurtenis,
waarvan de resultaten op 28 januari
2019 in Nature Astronomy zijn ge
publiceerd, wordt afgeleid dat de
sterbedekking is veroorzaakt door
een object met een middellijn van
ongeveer 2,6 kilometer. Het ver
schijnsel is gelijktijdig met twee tele
scopen geregistreerd en beperkte
zich tot één specifieke ster. Dat
maakt het aannemelijk dat het om
een echte sterbedekking ging, en niet
om een verschijnsel in de aardatmos
feer. Ook is de kans heel klein dat de
bedekking werd veroorzaakt door
een nabijer object in ons zonnestel
sel.
 
Kleine telescopen
De ontdekking is gedaan in het
kader van een project dat Japanse
astronomen specifiek voor het op
sporen van kleine ijsdwergen hebben
opgezet. Opmerkelijk is dat deze
‘Organized Autotelescopes for Se
rendipitous Event Survey’ (OASES)
wordt uitgevoerd met twee kleine,
geautomatiseerde telescopen zoals
die ook door (gevorderde) amateu
rastronomen worden gebruikt. De
totale kosten van het systeem bedra
gen slechts ongeveer 32.000 dollar.
Met de beide telescopen is een jaar
lang een stukje hemel van 2,3 bij 1,8
graad – ongeveer vijf bij vier ‘volle
manen’ – in de gaten gehouden. Van
dit hemelgebiedje, dat enkele duizen
den sterren omvat, werden tijdens

Foto: Ultima Thule, een ander object uit de Kuipergordel dat recent werd
vastgelegd. Het nu opgespoorde object is vijf keer zo klein als de kop van de
deze ‘sneeuwpop’.

heldere nachten vijftien opnamen
per seconde gemaakt. Dat rappe
tempo was nodig, omdat sterbedek
kingen door kleine Kuipergordelob
jecten nog geen seconde duren.
Het is voor het eerst dat langs deze
weg een ijsdwerg van deze omvang
is ontdekt. Wel zijn bij eerdere zoek
acties enkele sterbedekkingen gere
gistreerd die mogelijk door nóg klei
nere ijsdwergen zijn veroorzaakt. Zo
hebben astronomen tien jaar geleden
in meetgegevens van de Hubble-
ruimtetelescoop aanwijzingen ge
vonden voor een sterbedekking die
door een slechts één kilometer groot
Kuipergordelobject zou zijn veroor
zaakt.

Vermoed wordt dat deze populatie
van kleine ijsdwergen het restant is
van het samenklonteringsproces dat
tot de vorming van de vele duizenden
grote Kuipergordelobjecten heeft
geleid. Op basis van de nu beschik
bare gegevens kan echter nog niet
worden vastgesteld hoe talrijk deze
ijsdwergjes precies zijn. Om deze
populatie beter in kaart te kunnen
brengen zullen nog veel meer van
deze kortstondige sterbedekkingen
moeten worden geregistreerd.
 
Bron: NRC.nl 29 januari 2019
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Het ringensysteem van 2014 MU69
Door Henk de Groot
 
Het ruimtevaartuig New Horizons heeft, na zijn bezoek aan Pluto, op 1 januari van dit jaar een bezoek gebracht
aan het Kuiper gordel object, de verre kleine planeet 2014 MU69.
Om niet voor verrassingen te komen staan tijdens de passage wilde het New Horizons team natuurlijk zoveel
mogelijk van te voren van dit hemellichaam en zijn directe omgeving weten.
Het hemellichaam is uitvoerig door de Hubble telescoop waargenomen. Ook zijn sterbedekkingen door 2014 MU69
gebruikt om meer te weten te komen.

Sterbedekkingen.
Er zijn drie sterbedekkingen ge
weest, op 3 juni, waarneembaar
vanuit Zuid Afrika en Argentinië, 10
juni, alleen waarneembaar met het
Sofia vliegtuig, en op 17 juli 2017,
waarneembaar vanuit Argentinië.
Het Sofia vliegtuig is een B-747 uit
gerust met een flinke telescoop.
Voor de eerste bedekking waren 24
waarneemposten opgezet, met als
meest zuidelijke de Sutherland tele
scoop in Zuid Afrika. Achteraf bleek
dat alle posten te ver noordelijk
hadden gelegen om een bedekking te
kunnen waarnemen. De Sutherland
telescoop lag nog 17 km ten noorden
van de centrale lijn.
Op 10 juni nam de Sofia gelukkig net
een rakende bedekking waar met
drie verdwijningen van totaal onge
veer 3-4 km.
Gedurende de bedekking van 17 juli
namen 5 waarneemposten in Argen
tinië een bedekking waar. Uit deze
waarnemingen kwam naar voren dat
2014 MU69 de vorm zou hebben van
twee aan elkaar geplakte min of meer
ronde lichamen.
 
De meeste telescopen die de bedek
king van 17 juli hebben waargeno
men hadden een opening van 16
inch, en samen met de relatief helde
re ster van magnitude 13 werd een
goede signaal/ruisverhouding ge
haald. Met andere woorden: goede
licht curves werden verkregen.
Al deze curves zijn onderzocht op het
voorkomen van helderheid variaties
veroorzaakt door mogelijke ringen
om 2014 MU69.
 
Mogelijk ringen systeem.
Wanneer een ring voor de ster langs
gaat, krijg je een afzwakking van het
ontvangen sterlicht. De afzwakking

Deze opname van 2014 MU69 is genomen kort voor de dichtste passage op 1
januari 2019 om 04:23. De afstand tot het hemellichaam is dan 150.000 km,
en het oplossend vermogen van de afbeelding is ongeveer 310 m/pixel. Een
eventueel aanwezig ringsysteem zou zeker hierop te zien moeten zijn (foto
NASA).

is evenredig met de dikte van de ring,
en kan dus minimaal zijn. Wel zal
een ring een zeker patroon geven. Als
aan één kant van 2014 MU69 een
ring gedetecteerd wordt, zal ook aan
de andere kant iets te zien moeten
zijn, hoewel de ringen niet langs de
gehele omtrek even dicht behoeven
te zijn.
Zoals iedereen die wel eens een ster
bedekking waarneemt wel weet, is
dat ook de nauwkeurigheid van de
waarneming groter wordt naarmate
er meer achtereen volgende punten

op de curve genomen worden. Een
punt op de licht curve wil er nog wel
eens snel uitschieten ten gevolge van
lucht turbulentie, maar het gemid
delde van een aantal punten op de
curve na elkaar is veel nauwkeuriger.
Nadeel is dat het oplossend vermo
gen in de tijd dan afneemt.
Om een indruk te geven, de signaal/
ruisverhouding van de acht beste
lichtcurves opgenomen op 17 juli,
lag tussen 12,5 en 16,7 op een tijdba
sis van 0,2 s.
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Aanpak zoeken naar ringsysteem.
Omdat het zoeken is naar een naald
in de spreekwoordelijke hooiberg,
heeft het onderzoeksteam een be
paalde systematiek opgezet. Aller
eerst hebben ze in een computer
model 62.625.000 mogelijke ringen
systemen opgezet variërend in afme
ting met de halve kleine as tussen 0,5
en 999,5 km, steeds met een interval
van 2 km. Deze zijn ingericht op 500
verschillende oriëntaties, steeds met
een interval van 0,36 graden. Al deze
ringsystemen zijn vergeleken met de
vier beste lichtcurven opgenomen
binnen ongeveer 20 km vanaf de
centrale lijn van het bedekkingspad
van 2014 MU69.
Uit de modellering volgt dan dat
slechts 20.943 mogelijke ringsyste
men minimaal twee opgenomen
lichtcurven snijden. Deze 20.943
mogelijke ringsystemen zijn vervol
gens ook nog vergeleken met vier
andere lichtcurven, waar ze eventu
eel te zien zouden zijn. Deze vier
lichtcurven hadden een iets lagere
signaal/ruisverhouding.
Uiteindelijk is uit dit onderzoek naar
voren gekomen dat er geen ringen
systeem op de lichtcurven gedetec
teerd kon worden. Als grens is daar
bij gesteld dat 70% van de meetpun
ten een lichtafzwakking moet heb
ben gehad van minimaal 1 sigma.
 
Wat weten we nu?
De acht lichtcurven welke gebruikt
zijn in het onderzoek hadden een
gemiddelde signaal/ruisverhouding
van 14,3 op een tijd basis van 0,2 s,
en dat is afstand van 4,8 km als je dat
omrekent in het vlak van 2014
MU69. Een lichtafzwakking in de
curve van 1 sigma staat gelijk aan een
lichtafname met 7%, of wel tot 93%
van de oorspronkelijke helderheid.
Een volledig ondoorschijnende ring
van 720 meter zou een lichtafzwak
king van 2,15 sigma veroorzaken in
een ideale lichtcurve. Met wat waar
schijnlijkheid berekeningen: met
ruis zou zo’n ring altijd nog een 1
sigma helderheid afname laten zien
in 87,5% van de tijd dat hij daadwer
kelijk voor de ster langs gaat. De
waarschijnlijkheid dat zo’n ring ge
detecteerd wordt op ten minste 12

Op deze afbeelding is aan de rechterkant de opstelling van de waarneemposten
te zien langs de Argentijnse kust.
Aan de linkerzijde staan de acht lichtcurven welke gebruikt zijn voor het on
derzoek. Op de horizontale as staat de afstand in het vlak van de bewegings
richting van 2014 MU69 en op de verticale as links de afstand in het vlak
loodrecht op de bewegingsrichting. De streepjes, de kleine rode punten en de
dikke zwarte punten op de lichtcurven komen overeen met lichtafzwakkingen
van respectivelijk 1, 2 en 3-sigma. In het midden zijn twee voorbeelden van
mogelijke ringsystemen ingetekend (afbeelding uit de Research Note).

van de 16 opgenomen lichtcurven is
95%.
Kortom, een ringensysteem om 2014
MU69, waarvan de ringen breder
zijn dan 720 meter zijn op basis van
de resultaten van de waargenomen
sterbedekkingen vrijwel uitgesloten.
 
Ringsystemen groter dan 1000 km
zullen door de Hubble telescoop
gezien worden. Bijvoorbeeld, een
ring met een diameter van 1000 km
en een breedte van 400 meter zou
helderder zijn dan 2014 MU69 zelf.
De mogelijkheid van bestaan van
smalle ringen, kleiner dan 720 meter
breedte en een halve as van kleiner
dan 1000 km, was er nog steeds.
Maar na het bezoek van de New
Horizons weten we inmiddels ook
dat die er niet zijn.
 

Sterbedekkingen van TNO’s.
Sterbedekkingen door TNO’s blij
ven interessant. Vroeg of laat wordt
er weer een TNO ontdekt met een
ringen systeem. In oktober is er weer
een bedekking, welke vanuit Neder
land redelijk gunstig is waar te
nemen. Dus als je de gelegenheid
hebt, probeer deze dan waar te
nemen. Veel succes.
 
Dit artikel is een gebaseerd op een
Research Note van de AAS (Ameri
can Astronomical Society): Limits
on a Ring system at 2014 MU69
from recent Stellar Occultations,
door Young, Showalter, Porter,
Buie, Zangari, Kammer, Sickfoose,
Gendae en het New Horizons Oc
cultation Team.
http://iopscience.iop.org/arti
cle/10.3847/2515-5172/aaf574
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De bijzondere bedekking door planetoïde Viipuri
Door Henk de Groot
 
Bijna iedereen die bedekkingen waarneemt door planetoïden overkomt het wel eens. De te bedekken ster gaat heel
even “uit”, maar de tijdsduur klopt niet, en de tijd waarop het plaats vindt ligt buiten de een sigma kansberekening.
Je twijfelt of je de waarneming als positief of negatief moet rapporteren. Maar soms besluit je, na lang wikken en
wegen dat het toch positief is, en je rapporteert hem als zodanig.

Lucht turbulentie.
Je krijgt dan al gauw te horen of je
wel zeker weet of er inderdaad een
bedekking heeft plaats gevonden. En
inderdaad, je moet altijd kritisch
blijven kijken naar jouw waarne
ming. Soms is de lucht turbulentie zo
hevig, dat een ster gemakkelijk enke
le frames nagenoeg kan verdwijnen.
Als je een video opname van vol
doende lengte hebt gemaakt, kun je
dat wel redelijk goed beoordelen. Is
dit het enige punt in de hele video dat
de ster even verdwijnt, of gebeurt het
nog vijfentwintig keer in 5 minuten
tijd. In dat laatste geval is een echte
bedekking natuurlijk onwaarschijn
lijker. Een goede referentiester vlak
bij de te bedekken ster is ook altijd
nuttig. Maar helaas is dat vaak niet
het geval; ze staan op het andere
einde van het beeldveld, of zijn er
helemaal niet.
 
(132932) 2002 SO64.
Het is mij vorig jaar ook overkomen.
Op 18 september 2018 zou de plane
toïde met de prozaïsche naam
(132932) 2002 SO64 tussen mijn
observatorium en een nog redelijk
heldere ster door vliegen.   (132932)
2002 SO64 is een hoofdgordel plane
toïde die in 5,5 jaar om de zon draait.
Helaas was er wat cirrusbewolking,
zodat ik een integratietijd (belich
tingstijd) van 0,16 seconden moest
gebruiken.
De maximale bedekkingstijd zou 1
seconde kunnen bedragen, maar we
weten allemaal dat dit vooral bij de
kleinere planetoïden een gistijd is.
De grootte van deze kleine planetoï
den is alleen bepaald op de helder
heid en het verwachte Albedo. Als
het oppervlak van de planetoïde toch
van een iets andere samenstelling is
dan aangenomen, klopt dat al niet
meer.
 

Op twee frames,  0,32 seconden, was
de ster bijna niet meer zichtbaar. Uit
de sterkte van de lichtflux was te
berekenen dat de afname van de
sterhelderheid 1,3 magnitude be
droeg. Maar de totale helderheids
afname bij een bedekking door 2002
SO64 zou ruim 8 magnituden bedra
gen. Daaruit kun je afleiden dat in
elk van de twee frames de ster nog
voor minstens 30% van de tijd zicht
baar moet zijn geweest. Of, met an
dere woorden, de daadwerkelijke
bedekking kan niet langer (maar ook
niet veel korter) dan 0,2 seconden
hebben geduurd.
Daar kwam nog bij dat deze bedek
king plaatsvond op 70 seconden van
het voorspelde tijdstip. Ook dat is bij
deze laag genummerde planetoïden
goed mogelijk; ik heb zelf enkele
jaren geleden ruim een minuut afwij
king gevonden bij 1998 XH3.
 
Natuurlijk komt er na het insturen
van deze bedekking een discussie op
gang tussen mij en Eric Frappa. Was
het geen vliegtuig? Mijn ervaring is
dat je die bijna altijd wel door het
beeld ziet schieten met zijn verlich
ting, maar het is natuurlijk niet hele
maal onmogelijk.
 
Een dikke of domme gans?
Een sterbedekking door een dikke
gans dan, of de één of andere
trekvogel?
Stel dat de bedekkingszone van een
gans 40 cm is, dan zou zijn bedek
kingssnelheid 2 m/s bedragen.  De
vliegsnelheid van de gemiddelde
gans ligt op zo’n 14-15 m/s. En het
schijnt dat ganzen, net als de meeste
andere vogels, best slim zijn, en de
wind opzoeken die hun een steuntje
in de rug geven. Zo komt het vaak
voor dat ganzen, en ook andere vo

gels vliegsnelheden bereiken van 180
km/u. Een gans die 2 m/s vliegt, valt
gegarandeerd uit de lucht. Aange
zien er die avond geen gans naast
mijn sterrenkijker is gevallen, kan ik
aannemen dat dit niet het geval is
geweest.
Wat wel mogelijk kan zijn geweest is
dat het hier een zeer domme gans
betrof; die vliegt tegen de wind in.
Net als bij mensen, zijn die er onge
twijfeld te vinden. Maar die kans is
natuurlijk weer niet zo groot.
Een sterbedekking door een kleinere
vogel, bijvoorbeeld een mus of een
zwaluw, is ook niet mogelijk. Een
zwaluw is te klein om een ster te be
dekken voor een telescoop met een
opening van 35 cm, en een mus vliegt
‘s nachts niet.
De bedekking is door Eric Frappa
als “positive ?” beoordeeld, en daar
was ik het volledig mee eens.
 
Eigenlijk had ik niet meer aan dit
voorval van september gedacht,
ware het niet dat Eric Frappa laatst
een mailtje rondstuurde over de be
dekking door Viipuri.
 
(2259) Viipuri.
(2259) Viipuri is een hoofdgordel
planetoïde die in 4,4 jaar om de zon
draait. Zijn diameter zou liggen tus
sen 23 en 27 km, en de eigen rotatie
tijd is 3,81 uren. Dat is behoorlijk
snel. De kortste mogelijke rotatietijd
van een planetoïde is 2,4 uren, zou
hij nog sneller draaien, dan vliegt de
planetoïde uit elkaar.
Op 19 september zou Viipuri een ster
kunnen bedekken, en ja hoor, ‘s
avonds omstreeks 19:42 UT zien
twee Tsjechen die vlak bij elkaar
waarnemen, Jiri Polak en Michal
Rottenborn, een bedekking optre
den van 2,7 s lang. Een derde Tsjech,
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Jiri Kubanek, die op een koorde zit
van nog geen 4 km verder loodrecht
gezien vanaf de centrale lijn, ziet
geen bedekking.
Maar twee waarnemers uit Polen die
samen waarnemen, W. Burzynsky
en M. Jarmoc, zien ruim twee minu
ten eerder een korte bedekking op
treden van 0,7 s lang. Omdat beide
heren 10 graden oostelijker wonen,
gaat bij hun de planetoïde eerder
voor de ster langs. Gecompenseerd
voor het verschil in waarneem loca
tie is het verschil in tijd ruim 17 se
conden. Loodrecht op de bewegings
richting van Viipuri is dat ongeveer
14 km van de beoogde zuidrand van
deze planetoïde en bijna 180 km
vanaf het centrum van Viipuri.
Wat is dit, nu een Poolse gans? Deze
moet dan nog dommer zijn, want hij
heeft nog meer tegenwind en komt
bijna niet vooruit.
 
Andere waarneming.
Over Viipuri weten we gelukkig
meer. In het verleden is er ook een
eigenaardige waarneming geweest
van Viipuri. Op 3 augustus 2013 zien
drie waarnemers in het westen van
de VS een sterbedekking optreden
door Viipuri. Een andere waarnemer
ziet nu ook een korte bedekking
optreden op ongeveer 29 km vanaf
de Viipuri rand loodrecht op de be
wegingsrichting. Uitgaande van een
satelliet van Viipuri wordt uit de
tijdsduur van de bedekking een dia
meter berekend van 2,7 km, iets
kleiner dan uit de Poolse waarne
ming berekend wordt (5 km).
Met twee waarnemingen is het nu
wel zo goed als zeker dat Viipuri in
het bezit is van een begeleider.
Maar uit dit verhaal komt vooral
naar voren dat je vasthoudend moet
zijn in wat je ziet gebeuren. Natuur
lijk moet je altijd kritisch zijn op
jouw eigen waarnemingen, en niet
gelijk denken dat je weer iets nieuws
hebt ontdekt. Maar aan de andere
kant kan een vreemde waarneming
ook het begin zijn van een nieuwe
ontdekking, ook al wordt dat mis
schien pas na jaren definitief beves
tigd.
 

De koorden zoals deze zijn waargenomen vanuit de VS op 3 augustus 2013.
De onderste koorde, waargenomen door J Bardecker, toont een korte bedek
king van de mogelijke satelliet van Viipuri.

De koorden zoals deze zijn waargenomen vanuit Europa op 19 september 2019.
De koorden 2 en 3, onderaan Viipuri zijn van M Rottenborn en J Polak, en
laten de bedekking zien van Viipuri zelf. Koorde 7, opgenomen door W Bur
zynsky en M Jarmoc, laten de korte bedekking zien door de satelliet. De
stippeltjes koorde daaronder is de voorspelling van Viipuri.
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Waarnemingen en resultaten
Door Henk de Groot
 
Onlangs heeft Dave Herald een mailtje rondgestuurd over het aantal positieve waarnemingen welke in de afgelo
pen jaren gedaan zijn bij het observeren van bedekkingen door planetoïden. Dat aantal blijkt spectaculair gegroeid.
De bijgaande tabel laat dat duidelijk zien. Aan de linkerzijde staat het jaar vermeld en op de bovenste rij het we
relddeel waar de positieve waarneming heeft plaatsgevonden. 

 

Jaar Europa Australië Japan N Amerika Overig Totaal 

1988 3 3 0 1 2 9 

1998 14 5 3 8 1 31 

2008 39 47 34 98 4 222 

2015 64 48 24 84 5 225 

2016 87 67 28 112 7 301 

2017 95 68 22 129 15 329 

2018 147 103 32 171 15 468 

 

Vooral de laatste vier jaren is het
aantal spectaculair toegenomen.
Van belang is vooral dat er veel meer
bedekkingen voorspeld worden in de
laatste jaren. Er zijn nu diverse groe
pen en personen die de bedekkingen
voorspellen en in OccultWatcher
beschikbaar stellen. Voor de Occult
Watcher periode was er voor Europa
de  E.A.O.N. website (European
Asteroïdal Occultation Network) en

natuurlijk de voorspellingen van
Steve Preston.
Mogelijk zijn er nu ook veel meer
waarnemers dan enkele jaren gele
den, waardoor er meer waarnemin
gen gedaan worden, en daarmee ook
het aantal positieven toeneemt.
 
Hoe zit dat voor onze werkgroep?
In de tabel staat op de bovenste rij
het jaartal. De rij daaronder, “Aan

tal waarnemers”, geeft aan het aan
tal waarnemers die dat jaar een
waarneming heeft ingestuurd.
Daaronder het totaal aan waarne
mingen dat jaar, en daaronder het
aantal positieve waarnemingen. Op
“Perc positief – % tenslotte het aan
tal positieve waarnemingen ten op
zichte van het totaal aantal waarne
mingen.

 
 

jaar 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Aantal waarnemers 12 7 6 2 10 9 9 17 4 6 7 11 7 6 4 4 

Aantal waarnemingen 20 14 28 3 19 31 33 47 69 57 117 127 209 108 82 174 

Aantal positief 1 2 2 1 6 9 7 7 7 6 6 14 16 11 9 23 

Perc positief – % 5 14 7 33 32 29 21 15 10 11 5 11 8 10 11 13 

Aantal waarn. Henk     5 15 20 16 12 11 23 31 43 41 29 50 

Aantal positief Henk     1 2 4 2 0 0 1 2 3 7 4 7 

Perc positief – %     20 13 20 13 0 0 4 6 7 17 14 14 

 

Aantal waarnemingen.
Duidelijk te zien is dat het aantal
waarnemingen redelijk gestaag toe
neemt, met uitzondering van 2016 en
2017, toen het een stuk minder was.
In absolute zin neemt ook het aantal
positieve waarnemingen toe, weer
met uitzondering van 2016 en 2017.
 

Positieve waarnemingen.
Het percentage positieve waarne
mingen is tussen 2006 en 2011 histo
risch hoog (rij 5). Sindsdien is het
weer lager. Het hoge percentage
positieven in 2006 is niet representa
tief; toen waren er maar drie waar
nemingen door twee waarnemers.

Daarna, tot 2011, komt het hoge
percentage positieven vooral omdat
er in die tijd veel waarnemers zijn die
samen maar enkele bedekkingen
observeren met een hoge kans op een
positief resultaat.
In de jaren daarna is dat beeld an
ders. Minder waarnemers observe
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ren dan veel meer bedekkingen,
waardoor het effect dat een grote
groep waarnemers alleen maar naar
bedekkingen kijkt met een hoge be
dekkings kans veel kleiner is. Het
percentage positieve waarnemingen
lijkt zich te handhaven op omstreeks
10%.
Ter vergelijking heb ik ook mijn
eigen waarnemingen erbij gezet in de
onderste drie rijen. Dan zie je ook in
mindere mate wel dat tussen 2006 en
2010 het percentage positieven iets
hoger is. Maar tussen 2011 en 2013
is het percentage positieve waarne
mingen laag, zowel bij alle waarne
mers van de vereniging als bij mijzelf.
 
Wat kan de reden daarvoor zijn?
Eind 2007 is OccultWatcher gestart,
en in 2013 zijn de voorspellingen van
EAON gestopt. In OccultWatcher
staan meer voorspellingen van be
dekkingen met een zeer lage positie
ve waarschijnlijkheid. Bovendien
zijn er tussen 2010 en 2012 proble
men met de nauwkeurigheid van de
planetoïden tabellen zoals die door
het Minor Planet Centre opgesteld
worden. Slechts van een kleine frac
tie van alle planetoïden worden re
gelmatig de baanelementen bijge
werkt. Ook komt eind 2013 de
UCAC4 stercatalogus in gebruik,
welke op veel onderdelen veel beter
is dan zijn voorgangers. Bij elkaar
worden na 2013 de voorspellingen
waarschijnlijk beter.
 

Gaia?
De voorspelde verbetering door
Gaia is helaas nog niet geconsta
teerd. De sterposities zijn de afgelo
pen twee jaar dank zij Gaia wel veel
beter geworden. Het probleem zit
hem toch vooral in de posities van de
planetoïden. Deze zijn eigenlijk nog
even slecht als altijd, en hopelijk
komt daar de komende jaren verbe
tering in.
 

Aantal waarnemers.
Tot 2014 zijn er gemiddeld genomen
veel meer waarnemers actief, met als
topjaar 2010 met 17 waarnemers
(wel inbegrepen enkel duo’s). Waar
zijn die allemaal gebleven? Van een
enkeling is wel de reden bekend
waarom ze zijn afgehaakt. Zijn er uit
de groep onbekende afhakers moge
lijk toch nog leden die het nog eens
willen proberen?

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2019
 
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan 
A 26-08-19 Zo/ma 02:28 78129 7,0 25 86 -17 10N 24- 
B 27-08-19 Ma/di 02:25 79216 7,0 15 74 -20 11N 15- 
B 20-09-19 Do/vr 04:08 93777 6,1 56 186 -12 11N 70- 
B 23-09-19 Zo/ma 04:43 78921 6,9 54 133 -8 8N 38- 
B 20-10-19 Za/zo 02:32 78561 7,4 54 131 -34 10N 65- 
A 21-10-19 Zo/ma 03:03 79558 7,0 51 124 -30 8N 54- 
B 21-10-19 Zo/ma 05:46 79628 7,1 59 189 -5 2N 53- 
B 17-11-19 Za/zo 05:35 79401 6,8 51 233 -13 1S 78- 

 

Agenda
6 april 2019 Sterbedekkersdag / KPD te Bussloo

18 mei 2019 jaarvergadering KNVWS te Leiden

14 - 16 juni 2019 Kleine Planeten Tagung te Salzburg, Oostenrijk

30 aug – 3 sep 2019 ESOP XXXVIII te Parijs

? november 2019 amateur bijeenkomst te Goirle

11



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Totale Sterbedekkingen
 
Predictions : 18 Period : 01/04/2019 - 01/07/2019    
City : Utrecht Observer : Sonneborgh    
Aperture : 10 cm Experience : 1    
Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N Altitude : 0 
 
Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association. 
Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1    Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts 
 
  Date      Day     Time    A  P     XZ    Mag  Al   Az   Sn    CA   Dia 
  d  m   y         h  m  s  s                    °    °    °     °    cm 
 09-04-2019  Tue  21:34:46  2  D    6123   6.0  12  285  -24  +34°N    5 
 10-04-2019  Wed  22:41:11  1  D    7529   6.9  12  289  -28  +58°N    8 
 13-04-2019  Sat  19:25:08  1  D   13052   6.7  56  194   -8  +87°S    8 
 13-04-2019  Sat  20:55:02  2  D   13148   6.8  50  227  -19  +34°N    9 
 13-04-2019  Sat  23:18:15  1  D   13308   6.8  30  262  -29  +76°N    9 
 14-04-2019  Sun  19:14:50  2  D   14539   5.7  54  167   -7  +45°N    6 
 16-04-2019  Tue  02:37:16  1  D   16231   5.3  11  273  -17  +83°N    7 
 24-04-2019  Wed  01:09:53  1  R     M21      5.9   9  146  -22  +67°N    9 
 08-05-2019  Wed  20:41:28  1  D    9023   6.5  20  280  -11  +44°N    6 
 09-05-2019  Thu  19:52:59  1  D   11025   7.3  35  259   -5  +78°N    9 
 09-05-2019  Thu  21:15:41  2  D   11090   6.5  23  276  -14  +29°N    7 
 09-05-2019  Thu  21:31:51  1  D   11118   5.3  21  279  -15  +48°N    4 
 10-05-2019  Fri  20:20:40  2  D   12716   7.3  39  252   -8  +28°N   10 
 19-05-2019  Sun  22:23:36  1  R   22523   5.6  13  149  -16  +74°N   10 
 05-06-2019  Wed  21:14:45  4  D   10583   6.4   5  298   -9  +14°S    8 
 07-06-2019  Fri  21:16:29  2  D   13954   6.9  19  275   -9  +35°N    7 
 25-06-2019  Tue  01:08:12  1  R      51   4.6  10  112  -12  +63°N    4 
 26-06-2019  Wed  02:33:48  2  R    1163   4.8  19  119   -6  +41°S    4 
 

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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Agenda voor de ALV van de DMPA op 6 april in
Bussloo

1. Opening door de voorzitter.

2. Verslag ALV van 14 oktober 2017.

3. Jaarverslag DMPA over 2017 en 2018 van de secretaris.

4. Financieel verslag over 2017 en 2018 van de penningmeester.

5. Verslag van de kascommissie over 2017  (Marc Fokker en Jaap van ’t Leven)

6. Verslag van de kascommissie over 2018 (Marc Fokker en Jaap van ’t Leven)

7. Verkiezing nieuwe kascommissie voor het lopende jaar 2019.

8. Begroting 2019 door de penningmeester.

9. Bestuur mutaties
    Harrie Rutten is in 2019 aftredend als voorzitter
    Jan Maarten Winkel is in 2019 aftredend als penningmeester.

10. Voorstel van het bestuur om ons verenigingsblad Hermes met onmiddellijke ingang op te laten gaan in Oc
cultus.

11. Voorstel van het bestuur om het onderzoek aan te vangen om te gaan fuseren met de Nederlandse Vereniging
van Waarnemers van Sterbedekkingen met als uiteindelijk doel binnen omstreeks een jaar de fusie effectief te
maken. Zie toelichting achter deze agenda.

12. Rondvraag, of dingen die nog gezegd moeten worden, welke nog niet gezegd zijn.

13. Afsluiting van de ledenvergadering.

Agenda voor de ALV van de NVWS op 6 april in
Bussloo

1. Opening door de voorzitter.

2. Verslag ALV van 14 oktober 2017 (zie Occultus 133 pag. 16).

3. Jaarverslag NVWS 2017 (zie Occultus 133 pag. 17 en 18) en 2018 van de secretaris.

4. Financieel verslag over 2017 en 2018 van de penningmeester.

5. Verslag van de kascommissie over 2017  (Marion Iris van der Linden, eerste keer en Mark-Jaap ten Hove voor
de tweede keer)

6. Verslag van de kascommissie over 2018 (Marion Iris van der Linden, tweede keer en Henk Masselink voor de
eerste keer)

7. Verkiezing nieuwe kascommissie voor het lopende jaar 2019.

8. Begroting 2019 door de penningmeester.

9. Bestuur mutaties
    Harrie Rutten was in 2018 aftredend als voorzitter
    Jan Maarten Winkel is in 2019 aftredend als penningmeester.

10. Voorstel van het bestuur om ons verenigingsblad Occultus met ingang van 2020 alleen nog digitaal uit te
brengen. Doorgaan met de papieren uitgave zou voor het komende jaar een contributie betekenen van 33
Euro/jaar om de begroting kostendekkend te krijgen. Met alleen een digitale uitgave kan de contributie terug
naar 10 Euro/jaar.

11. Voorstel van het bestuur om het onderzoek aan te vangen om te gaan fuseren met de werkgroep Kleine Pla
neten (DMPA) met als uiteindelijk doel binnen omstreeks een jaar de fusie effectief te maken. Zie toelichting
achter deze agenda.

12. Rondvraag, of dingen die nog gezegd moeten worden, welke nog niet gezegd zijn.

13. Afsluiting van de ledenvergadering.
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Toelichting bij agendapunt 11:
Omdat het vrij zinloos is op beide afzonderlijke ledenvergaderingen twee keer dezelfde discussie te voeren over de
fusie, stellen beide besturen voor dat alleen tijdens de eerste ALV van de NVWS te doen, waarna de DMPA leden
in hun eigen ALV, welke daarna volgt, officieel hun mening kunnen geven.
 
Voorstel tot het komen van een fusie tussen de NVWS en de DMPA.
De w.g. Sterbedekkingen telt 36 leden. De w.g. Kleine Planeten heeft 19 leden. Negen leden zijn van beide w.g. lid.
 
De Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen is opgericht in een tijd dat de behoefte aan
persoonlijke onderlinge contacten groot was; het verenigingsleven bloeide in Nederland. Tegenwoordig is er
minder behoefte aan contact in verenigingsverband, via de moderne “sociale media” is het goed mogelijk als indi
vidualist deze hobby te kunnen blijven beoefenen.
De meeste mensen zullen alleen lid blijven als daar ook een meerwaarde aan vastzit die in verhouding staat met de
kosten. Een klein deel van de leden neemt actief waar.
 
De Dutch Minor Planet Association is recenter opgericht, en heeft niet zo veel leden, en nog minder actieve
waarnemers.
 
In de loop van de jaren zijn de aandachtspunten in de sterrenkunde van de beide werkgroepen steeds meer naar
elkaar toegegroeid. Werden er vroeger vrijwel alleen sterbedekkingen door de Maan waargenomen, nu zijn het
vooral bedekkingen door planetoïden, onderlinge eclipsen en bedekkingen door TNO’s en Centaurs, kleine pla
neten dus.
De werkgroep Kleine Planeten richt zich op astrometrie en fotometrie. Astrometrie zelf beoefenen is in Nederland
erg moeilijk vanwege de lichtvervuiling. Fotometrie wordt gedaan om rotatiesnelheden te bepalen van kleine
planeten en planetoïden en onderlinge eclipsen en bedekkingen waar te nemen, ook een activiteit van de NVWS.
 
Het totale aantal actieve waarnemers in beide werkgroepen is beperkt. Ook het aantal leden welke regelmatig
waarnemingen doen, artikelen schrijven of andere activiteiten van de beide werkgroepen continu actief ondersteu
nen is beperkt. Door de krachten te bundelen is het mogelijk met dezelfde inzet meer te bereiken en met een gro
tere diversiteit en met minder kosten
In de praktijk worden al activiteiten samen uitgevoerd, zoals de gecombineerde Sterbedekkers-Kleine Planetendag.
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Jaarverslag 2018 van de Nederlandse Vereniging
van Waarnemers van Sterbedekkingen

 
Leden: 

Het aantal leden in het jaar 2018 bedroeg 37, een afname van 3 ten opzichte van 2017. 
 
Bestuur: 

De samenstelling van het bestuur is in 2018 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 
 

Sterbedekkersdag – Kleine Planetendag: 
Op zaterdag 29 september 2018 zou samen met de werkgroep Kleine Planeten de Sterbedekkersdag-
Kleine Planetendag op de Volkssterrenwacht Bussloo georganiseerd worden. Helaas hadden van 
beide verenigingen maar slechts vijf personen (drie bestuursleden en twee leden) zich hiervoor 
opgegeven. Daarop is omstreeks twee weken voor 29 september de dag afgelast. 
Als nieuwe datum is nu geprikt 6 april 2019. 
 
Bestuursvergadering: 
Op 3 maart 2018 heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden. 
 
Kascommissie in 2018: 
 Marion Iris van der Linden 
 Mark-Jaap ten Hove 
 
Occultus: 

Het orgaan van de vereniging verscheen in 2018 vier keer met in totaal 100 pagina’s. Er zijn onder 
andere de volgende onderwerpen behandeld: De Great American Sun Eclipse als waarnemer van 
sterbedekkingen, Rakende sterbedekking op 20 mei 2018, Het waarnemen van planetoïden 
eclipsen, Voorspellingen van sterbedekkingen van dubbelsterren en Kepler2 sterren door de Maan, 
Kleine Planeten Tagung te Heppenheim, Een Radio Telescopische sterbedekking, ESOP 37 te 
Rokycany, Van der Biltprijs voor Henk de Groot, Nieuwe modellen van planetoïden, De Lucky Star 
magnitude, Sterbedekkingen door de Maan van K2 sterren, 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.  
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: 

In augustus bezochten 3 leden van DOA de ESOP (European Symposium on Occultation Projects) 
in Rokycany (Tsjechië). Tijdens deze ESOP werden vele internationale contacten gelegd. 

 
Sterbedekkingen door planetoïden: 

In totaal werden er door 4 waarnemers 174 waarnemingen aan 132 gebeurtenissen verricht. De 
waarnemers waren Bredner (5), De Groot (55), Rutten (12) en Winkel (102). Hierbij een tabel met 
alleen de 23 (!) positieve waarnemingen. 

 
 

Datum Planetoïde Waarnemer Lokatie B Lokatie L Verdwijning Verschijning Duur (s) 
5 februari (63224) 2001 AQ37 J.M. Winkel N51d54m E06d16m 22:37:05,02 22:37:05,94 0,92 
13 februari (31) Euphrosyne J.M. Winkel N51d54m E06d16m 00:42:31,47 00:42:57,45 25,98 
13 februari (521) Brixia E. Bredner N52d07m E08d19m 22:40:18,08 22:40:22,32 4,24 
13 februari (521) Brixia H. de Groot N51d50m E05d48m 22:40:27,23 22:40:34,79 7,56 
13 februari (521) Brixia G. Holtkamp N52d15m E08d19m 22:40:18,38 22:40:21,58 3,20 
13 februari (521) Brixia J.M. Winkel N51d54m E06d16m 22:40:24,64 22:40:33,56 8,92 
18 februari (110) Lydia H. de Groot N51d50m E05d48m 20:17:38,81 20:17:54,74 15,93 
18 februari (110) Lydia J.M. Winkel N51d54m E06d16m 20:17:45,79 20:17:56,83 11,0 
27 februari (466) Tisiphone H. de Groot N51d50m E05d48m 21:10:50,20 21:11:02,52 12,32 
27 februari (466) Tisiphone J.M. Winkel N51d54m E06d16m 21:10:50,43 21:11:03,97 13,54 
6 april (17626) 1996 AG2 J.M. Winkel N51d54m E06d16m 19:53:43,45 19:53:43,99 0,54 
17 april (73) Klytia H. de Groot N51d50m E05d48m 22:38:01,94 22:38:04,95 3,01 
17 april (73) Klytia J.M. Winkel N51d54m E06d16m 22:38:02,90 22:38:04,00 1,10 
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3 augustus (2326) Tololo E. Bredner N47d32m W02d08m 23:41:25,08 23:41:28,28 3,20 
18 september (132932) 2002 SO64 H. de Groot N51d50m E05d48m 20:50:57,93 20:50:58,25 0,32 
20 september (694) Ekard E. Bredner N52d04m E11d12m 00:10:40,83 00:11:06,27 25,44 
29 september (3036) Krat J.M. Winkel N51d54m E06d16m 02:15:37,17 02:15:41,00 3,83 
11 oktober (14984) 1997 TN26 H. Rutten N51d29m E06d11m 22:40:30,94 22:40:31,26 0,32 
5 november (419) Aurelia H. de Groot N51d50m E05d48m 02:25:30,61 02:25:40,55 9,94 
15 november (1547) Nele H. Rutten N51d29m E06d11m 20:59:30,29 20:59:30,85 0,56 
18 november (38) Leda E. Bredner N52d15m E08d19m 04:36:17,30 04:36:26,74 9,44 
18 november (856) Backlunda J.M. Winkel N51d54m E06d16m 05:31:55,03 05:31:56,36 1,33 
17 december (66) Maja H. de Groot N51d50m E05d48m 21:05:23,62 21:05:26,18 2,56 
 

 
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 2018 
 
In 2018 zijn in totaal 81 waarnemingen aan sterbedekkingen door de Maan verricht, door vijf 
waarnemers.  
Er zijn geen expedities aan rakende sterbedekkingen geweest. Zie tabel 1. 
 

Waarnemer 
Intredes 

1e  
Uittredes 

1e 
Rakende 

1e 
Intredes 

2e 
Uittredes 

2e 
Rakende 

2e Totaal 

Groot, Henk de 5      5 

Schaffer, Frank 8   6   14 

Tenbergen, Tom 11 1  6   18 

Winkel, Jan Maarten 40      40 

Zijlema, Wim      4 4 
Totaal 64 1 0 12 0 0 81 
Totaal 1e helft       65 
Totaal 2e helft       12 
Totale bedekkingen       77 
Rakenden       4 

 
Tabel 1. Aantal waarnemingen per waarnemer. 
 
Ook het jaar 2018 was een mager jaar. Het aantal waarnemers is echter wel gegroeid. 
 
Website: 
Eind 2018 is de nieuwe website van de vereniging in de lucht gegaan. Dat werd ook wel eens tijd, 
immers in 2012 zijn we er al aan begonnen. De website wordt nog wel uitgebreid, maar het begin is er. 
 
Van der Biltprijs: 
Eén van de leden van de werkgroep, Henk de Groot, mocht op de Astrodag in november de Van der 
Bilt prijs in ontvangst nemen van het hoofdbestuur van de KNVWS. Henk heeft zich vooral bezig 
gehouden met sterbedekkingen door planetoïden, fotometrie en het waarnemen van onderlinge 
eclipsen en bedekkingen van meervoudige planetoïde systemen. 
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FINANCIEEL VERSLAG OVER 2018

Staat van baten en lasten
Inkomsten Begroting Uitgaven Begroting

Contributie, 37 leden 832,50       832,50       Occultus verzendkosten 275,60       275,00       
Donaties 25,00         10,00         Occultus drukkosten 525,76       525,00       
Rente 0,67           10,00         Bestuurskosten (website e.d.) 94,00         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 177,40       267,50       Bankkosten 95,21         85,00         
1.035,57    1.120,00    1.035,57    1.120,00    

Balans per 31 december 2018
Activa Passiva

Girorekening 49,12         Contr.2019 al ontvangen 67,50         
Rentemeerrekening 2.484,98    

Reserve t/m 2018 2.466,60    
2.534,10    2.534,10    

Reserve per 1 januari 2019

Reserve t/m 2017 2.644,00    Reserve t/m 2018 2.466,60    
Nadelig Saldo 177,40       

2.644,00    2.644,00    

Begroting voor 2019
Inkomsten Uitgaven

Contributie, 36 leden 810,00       Occultus verzendkosten 280,00       
Donaties 10,00         Occultus drukkosten 540,00       
Rente -             Bestuurskosten (website) 85,00         

ALV 100,00       
Reiskosten 25,00         
Waarneemakties 10,00         
Lidmaatschap IOTA-ES 20,00         
Lidmaatschap KNVWS 25,00         

Uit reserve 360,00       Bankkosten 95,00         

1.180,00    1.180,00    

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    
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Jaarverslag 2018 van de Dutch Minor Planet
Association

In juni is er een afvaardiging naar de KPT in Heppenheim geweest: Harrie Rutten, Jan Maarten Winkel en Erik
Bellaard, alwaar weer een keur aan interessante lezingen werd gehouden.
 
In november is tijdens de AstroDag ons lid Henk de Groot toegetreden tot de "club van Van der Biltprijswinnaars",
de beoordelingscommissie heeft hierin een uitstekende keus gemaakt, de oorkonde werd voor het eerst uitgereikt
door de kersverse nieuwe KNVWS voorzitter Sebastiaan de Vet.
 
De geplande bijeenkomst van 29 september heeft geen doorgang gehad.
 
Per 31 december 2018 waren er 21 betalende leden.
 

Notulen ALV van de DMPA op 14 oktober 2017 te
Bussloo

1. Opening door secretaris Erik Bellaard

2. Jaarverslag secretaris: goedgekeurd

3. Financieel verslag door penningmeester Jan Maarten Winkel: goedgekeurd

4. Verslag kascommissie (Mark-Jaap ten Hove en Jaap van 't Leven):
de vergadering verleent het bestuur décharge.

5. Begroting: goedgekeurd

6. Verkiezing nieuwe kascommissie: Marc Fokker en Jaap van 't Leven.

7. Bestuursmutaties;
Secretaris Erik Bellaard en bestuurslid 1 Niek de Kort: beiden herkozen

8. Rondvraag: geen vragen

9. Sluiting

aanwezig: Marc Fokker, Henk de Groot, Mark-Jaap ten Hove, Jaap van 't Leven, Johan van Kuilenburg, Erik
Bellaard, Jan Maarten Winkel, Harrie Rutten.
 
afwezig met bericht: Niek de Kort.
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FINANCIEEL VERSLAG OVER 2017

Staat van baten en lasten

Inkomsten Begroting Uitgaven Begroting

Contributie, 22 leden 220,00       230,00       Website 39,00         39,00         

Donaties 15,00         5,00           Kleine Planeten Dag -             60,00         

Rente 5,78           5,00           Bestuurskosten -             40,00         

KPT Leiden 1.042,50    1.200,00    KPT Leiden 899,54       1.200,00    

Lidmaatschap KNVWS 25,00         25,00         

Bankkosten 30,00         30,00         

Batig Saldo 289,74       46,00         

1.283,28    1.440,00    1.283,28    1.440,00    

Balans per 31 december 2017

Activa Passiva

Bankrekening 1.363,93    Contr.2018 al ontvangen 10,00         

Te ontvangen contr. 2017 10,00         Te betalen Website 39,00         

Reserve t/m 2017 1.324,93    

1.373,93    1.373,93    

Reserve per 1 januari 2018

Reserve t/m 2016 1.035,19    Reserve t/m 2017 1.324,93    

Batig Saldo 289,74       

1.324,93    1.324,93    

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2018

Staat van baten en lasten
Inkomsten Begroting Uitgaven Begroting

Contributie, 21 leden 210,00       210,00       Website 39,00         39,00         
Donaties -             5,00           Kleine Planeten Dag -             60,00         
Rente 2,97           5,00           Bestuurskosten -             40,00         

Lidmaatschap KNVWS 25,00         25,00         
Bankkosten 30,50         30,00         
Batig Saldo 118,47       26,00         

212,97       220,00       212,97       220,00       

Balans per 31 december 2018
Activa Passiva

Bankrekening 1.423,40    
Te ontvangen contr. 2018 10,00         

Reserve t/m 2018 1.433,40    
1.433,40    1.433,40    

Reserve per 1 januari 2019

Reserve t/m 2017 1.324,93    Reserve t/m 2018 1.433,40    
Batig Saldo 118,47       

1.443,40    1.433,40    

Begroting voor 2019
Inkomsten Uitgaven

Contributie, 20 leden 200,00       Website 39,00         
Donaties 5,00           Lidmaatschap KNVWS 25,00         
Rente 5,00           Kleine Planeten Dag 60,00         

Bankkosten 35,00         
Bestuurskosten 40,00         
Batig Saldo 11,00          

210,00       210,00       
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Het jaar 2019 start weer goed met meer dan 40 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden. Eberhard
Bredner, Henk de Groot en Jan Maarten Winkel hadden in totaal 5 positieve waarnemingen. 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.

 
Datum Nummer Object Bredner, E. Groot, H. de Rutten, H. Winkel, J.M. 
       
14 jan. 138520 2000 NK14  X   
17 jan. 901 Brunsia  X   
17 jan. 59890 1999 RG133  X   
17 jan. 1723 Klemola  X  5,13s 
17 jan. 18262 5125 T-2  X   
17 jan. 22192 Vivienreuter  X   
17 jan. 3552 Don Quixote  X   
19 jan. 98002 2000 QG199   X X 
19 jan. 12729 Berger    X 
21 jan. 134378 1995 SX55    X 
27 jan. 732 Tjilaki    X 
3 feb. 6463 Isoda  X   
3 feb. 217 Elvira  X   
3 feb. 38450 1999 TH    X 
3 feb. 174542 2003 FE    X 
4 feb. 10769 Minas Gerais  X  X 
12 feb. 571 Dulcinea  X   
12 feb. 334 Chicago  11,68s  10,52s 
14 feb. 51227 2000 JK25    X 
23 feb. 2177 Oliver    X 
23 feb. 15460 Manca    X 
24 feb. 58865 1998 HX109    X 
26 feb. 248058 2004 LF24    X 
27 feb. 186 Celuta X    
27 feb. 1796 Riga    3,65s 
27 feb. 189501 2000 AU179    X 
5 mrt. 79275 1995 SB21    X 
11 mrt. 5778 Jurafrance  X   
13 mrt. 3680 Sasha    X 
13 mrt. 57391 2001 RB77    X 
13 mrt. 83605 2001 SJ270    X 
17 mrt. 74250 1998 SN65    X 
18 mrt. 26369 1999 CG62  X   
21 mrt. 2377 Shcheglov    X 
21 mrt. 38367 1999 RZ162  X  X 
21 mrt. 136882 1998 FE134    X 
24 mrt. 1948 Kampala  X  X 
28 mrt. 663 Gerlinde 3,12s    
29 mrt. 390 Alma    X 
29 mrt. 667 Denise    X 
31 mrt. 245113 2004 PD114    X 
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Klemola
Op 17 januari werd door Jan Maar
ten Winkel een bedekking waarge
nomen door (1723) Klemola met een
duur van 5,13 seconden. Voorspeld
was maximaal 3,5 seconden. De in
trede was om 19h52m50,55s en de
uittrede om 19h52m55,68s UT.
Henk de Groot had een mis. Er was
sprake van een Zuid shift van onge
veer een halve padbreedte.
 
Chicago
Op 12 februari werd door Henk de
Groot en Jan Maarten Winkel een
bedekking waargenomen door (334)
Chicago met een duur van 11,68
resp. 10,52 seconden. Henk had de
intrede om 21h13m33,79s en de uit
trede om 21h13m45,47s UT, Jan
Maarten had de intrede om
21h13m32,45s en de uittrede om
21h13m42,97s. Buiten Nederland
waren er nog eens 9 waarnemers met
een bedekking, vanuit de UK, Duits
land, Tsjechië en Rusland en een

duur van 3,20 tot 12,80 seconden.
Heel veel andere waarnemers had
den last van de opkomende bewol
king. Zie figuur 1 voor de koorden.
 
Riga
Op 27 februari werd door Jan Maar
ten Winkel een bedekking waarge
nomen door (1796) Riga met een
duur van 3,65 seconden. De intrede
was om 19h47m49,10s en de uittrede
om 19h47m52,75s UT. Er was spra
ke van een Zuid shift van ongeveer
twee padbreedtes.
 
Gerlinde
Op 28 maart werd door Eberhard
Bredner vanuit Frankrijk een bedek
king waargenomen door (663) Ger
linde met een duur van 3,12 secon
den. Hij moest er wel 520 km voor
rijden… De intrede was om
20h27m48,07s en de uittrede om
20h27m51,19s UT. Drie andere
waarnemers hadden een bedekking
tussen de 5,6 en 6,6 seconden.
 

Bedekkingen elders in Europa
Op 2 januari werd door Conjat
(Frankrijk) twee bedekkingen vlak
na elkaar waargenomen door (239)
Adrastea met een duur van 0,78 resp.
2,70 seconden met een tussenpose
van 0,15 seconden. Was er sprake
van een rakende sterbedekking?
Op 3 januari werd door Schenker
(Zwitserland) een bedekking waar
genomen door (506) Marion met een
duur van 9,64 seconden.
Ook op 3 januari werd door Frappa
en Lavayssiere (Frankrijk) en Spo
setti en Ossola (Zwitserland) een
bedekking waargenomen door (137)
Meliboea met een duur van 1,92 tot
3,06 seconden. Zie figuur 2 voor de
koorden.
Ook op 3 januari werd door 9 waar
nemers vanuit Italië een bedekking
waargenomen door (804) Hispania
met een duur van 10,0 tot 12,3 secon
den.

Figuur 1
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Figuur 2

Figuur 3
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Ook op 3 januari werd door Rovira
(Spanje) en Baruffetti (Italië) een
bedekking waargenomen door (4467)
Kaidanovskij met een duur van 0,44
resp. 1,92 seconden.
Op 4 januari werd door Vaudescal
(Frankrijk) een bedekking waarge
nomen door (994) Otthild met een
duur van 2,96 seconden.
Drie uur later nam hij ook een be
dekking waar door (324) Bamberga
met een duur van 13,50 seconden.
Ook op 4 januari werd door Gan
gloff (Frankrijk) een bedekking
waargenomen door (90) Antiope
met een duur van 5,44 seconden.
Op 6 januari werd door Delgado
(Spanje) een bedekking waargeno
men door (276) Adelheid met een
duur van 6,03 seconden.
Op 10 januari werd door Le Cam
(Frankrijk) een bedekking waarge
nomen door (663) Gerlinde met een
duur van 4,81 seconden.
Ook op 10 januari werd door Sogorb
(Frankrijk) een bedekking door
(133) Cyrene waargenomen met een
duur van 2,80 seconden.
Na anderhalf uur nam hij ook een
bedekking waar door (6869) Funa

da. Deze werd ook waargenomen
door de automatische TAROT tele
scoop in Frankrijk. De duur was
0,48 resp. 0,89 seconden.
Op 11 januari werd door Iglesias en
Gutierrez (Spanje) een bedekking
door (23) Thalia waargenomen met
een duur van 7,46 seconden.
Op 14 januari werd door Ossola
(Zwitserland) een bedekking door
(227) Philosophia waargenomen
met een duur van 2,88 seconden.
Op 17 januari werd door Conjat
(Frankrijk) een bedekking waarge
nomen door (2266) Tchaikovsky
met een duur van 3,69 seconden.
Vier uur later nam hij ook een bedek
king waar door (12) Victoria met een
duur van 18,21 seconden.
Op 26 januari werd door Ossola
(Zwitserland) een bedekking door
(95) Arethusa waargenomen met een
duur van 8,96 seconden.
Op 29 januari werd door Kubanek
(Zwitserland) een bedekking door
(1585) Union waargenomen met een
duur van 1,60 seconden.
Op 10 februari werd door 5 waarne
mers in UK en Frankrijk een bedek
king door (71) Niobe waargenomen

met een duur van 3,80 tot 6,72 secon
den. Zie figuur 3 voor de koorden en
het ISAM model.
Op 11 februari werd door Goncalves
(Portugal) een bedekking waargeno
men door (1605) Milankovitch. De
bedekkingsduur was 1,36 seconden.
Op 12 februari werd door Conjat en
Frappa (Frankrijk) een bedekking
waargenomen door (476) Hedwig
met een duur van 5,61 resp. 5,97      
seconden.
Ook op 12 februari werd door Le
Cam (Frankrijk) een bedekking
waargenomen door (15454) 1998
YB3 met een duur van 1,58 secon
den.
Op 16 februari werd door Boninseg
na (België) een bedekking waargeno
men door (10812) Grotlingbo met
een duur van 0,64 seconden.
Op 17 februari werd door 8 waarne
mers in Duitsland, Tsjechië en Slo
wakije een bedekking door (276)
Adelheid waargenomen met een
duur van 5,76 tot 10,68 seconden.
Zie figuur 4 voor de koorden.
Op 22 februari werd door 3 waarne
mers in UK een bedekking door
(623) Chimaera waargenomen met

Figuur 4
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een duur van 1,4 tot 3,60 seconden.
Zie figuur 5 voor de koorden.
Op 23 februari werd door Goncalves
(Portugal) een bedekking waargeno
men door (602) Marianna. De be
dekkingsduur was 5,56 seconden.
Ook op 23 februari werd door Figer
en Rousselot (Frankrijk) een bedek
king waargenomen door de Jupiter
trojaan (5638) Deikoon met een
duur van 2,58 resp. 2,14 seconden.
Op 24 februari werd door Baruffetti
(Italië) een bedekking waargenomen
door (602) Marianna met een duur
van 6,39 seconden.
Ook op 24 februari werd door Spo
setti (Zwitserland) een bedekking
waargenomen door (58) Concordia
met een duur van 6,72 seconden.
Op 25 februari werd door Schnabel
(Spanje) en Sposetti (Zwitserland)
een bedekking waargenomen door
(3631) Sigyn met een duur van 4,80
resp. 2,56 seconden.
Op 26 februari werd door Schreurs
(België) een bedekking waargeno
men door (13382) 1998 XC4 met een
duur van 0,64 seconden.
Op 27 februari werd door Boninseg
na (België) en Talbot (UK) een be
dekking waargenomen door (186)
Celuta met een duur van 3,92 resp.
4,56 seconde. Eberhard Bredner had
een mis.

Op 7 maart werd door 4 waarnemers
in Frankrijk en Italië een bedekking
door (349) Dembowska waargeno
men met een duur van 4,09 tot 6,07
seconden.
Op 8 maart werd door 5 waarnemers
in de UK een bedekking door (1093)
Freda waargenomen met een duur
van 2,62 tot 8,96 seconden. Zie fi
guur 6 voor de koorden.
Op 9 maart werd door Goncalves
(Portugal) een bedekking waargeno
men door (241) Germania. De be
dekkingsduur was 8,92 seconden.
Op 16 maart werd door Ossola
(Zwitserland) een bedekking door
(664) Judith waargenomen met een
duur van 1,44 seconden.
Op 18 maart werd door Schnabel,
Perello en Selva (Spanje) een bedek
king waargenomen door (451) Pa
tientia met een duur van 16,69 resp.
15,08 seconden.
Op 23 maart werd door Le Cam,
Rousseau en Rousselot (Frankrijk)
een bedekking waargenomen door
(1004) Belopolskya met een duur
van 0,73 tot 4,24 seconden.
Op 25 maart werd door Tickner
(UK) een bedekking door (3642)
Frieden waargenomen met een duur
van 1,50 seconden.
 

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 3
bedekkingen geselecteerd. De plane
toïden Henrietta en Kunigunde
geven een grote kans voor NEDER
LAND.
Kijk in alle gevallen 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, naast Occult
Watcher, terecht op internet op pa
gina ftp://ftp.ster.kuleuven.ac.be/dist/
vvs/asteroids
Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.
Voorspellingen van het Lucky Star
project voor TNO’s, welke (nog?)
niet in Occult Watcher opgenomen
zijn, zijn te vinden op het volgende
adres: http://lesia.obspm.fr/lucky-
star/predictions/

 

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 APRIL 2019 – 1 JULI 2019 
 
Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 
Ma/di 28-05 00.22 37 208 225 Henrietta 124 km 12.9 NEDERLAND 
Zo 16-06 21.29 19 182 936 Kunigunde 44 km 14.4 NEDERLAND 
Za/zo 23-06 01.10 21 131 130 Elektra 189 km 12.0 Frankrijk 
 
Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max 
Ma/di 28-05 TYC 0355-00548-1 10.2 15h39m.7 02º12’ 2.8 11s 
Zo 16-06 TYC 6175-01414-1 10.3 15h23m.4 -18º42’ 4.2 6s 
Za/zo 23-06 TYC 5239-01435-1 11.0 22h38m.7 -05º13’ 1.4 21s 
 
Verklaring symbolen: 
ho: hoogte ster boven de horizon 
AZo: azimut ster (0o=Noord;90o=Oost;180o=Zuid;270o=West) 
d m: helderheidsafname bij bedekking 
T max: maximale tijdsduur bedekking 
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Figuur 5

Figuur 6
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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