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Redaktioneel
Dit nummer komt later uit dan u
gewend bent, maar daardoor kon
den er wel verslagen van zowel de
totale zonsverduistering van 2 juli,
als de Kleine Planeten Tagung van
juni opgenomen worden.
 
Op 2 juli vond de totale zonsver
duistering plaats in de Atacama
woestijn in Chili. Een grote garan
tie op goed weer, en dat bleek ook
te kloppen. Tevens vind je in Chili
de grootste sterrenwachten ter
wereld. De sterrenwachten op La
Silla, Paranal en de ALMA ster
renwacht werden bezocht. We
konden de spiegels raken, zo
dichtbij mochten wij komen!
 
In juni vond de jaarlijkse Kleine
Planeten Tagung plaats, dit keer
bij Salzburg in Oostenrijk. Henk
de Groot heeft er een zeer uitge
breid verslag van gemaakt. Ook
Detlef Koschny was bij dit sympo
sium aanwezig.
 
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/lucky-
star/esop38/
 
Ik wens u een prettige vakantie toe
en veel leesplezier met deze Occul
tus.
 
Jan Maarten Winkel
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De Zonsverduistering van 2 juli in Chili
Door Jan Maarten Winkel
 
Na de eclips van 2017 in Amerika heb ik gelijk de reis geboekt voor de zonsverduistering van 2019 in Chili. De
smaak van eclipsen bezoeken zat er weer helemaal in, en de reisorganisatie beviel mij prima.

Op 16 juni ging de vlucht voor het
eerste groepje (5 personen groot)
eerst naar Lima, de 11 miljoen inwo
ners tellende hoofdstad van Peru.
Een land waar ik nog niet eerder
geweest was, en nu kreeg ik de kans
ook dit land te bezoeken. Na een
paar dagen in het bewolkte Lima
ging de volgende vlucht naar Cusco,
de tweede stad van Peru, gelegen op
3700 meter hoogte. Van daaruit
waren er excursies naar Machu Pic
chu en een 2-daagse wandeltocht
naar de 5036 meter hoge Rainbow
Mountain, waarbij we nog een pas
van 5000 meter moesten oversteken
en hebben overnacht op 4800 meter
in tenten. We hebben het overleefd,
al hebben twee van ons aan de zuur
stof gezeten… Door de ijle lucht
wordt je vermoeid en wil je alleen
maar slapen, maar ’s nachts was de
sterrenhemel adembenemend (let
terlijk).
 
Na de Inti Raymi in Cusco, een
winter-zonnewendefeest van de In
ca’s, ging de vlucht naar Santiago,
de circa 5 miljoen inwoners tellende
hoofdstad van Chili. Daar was het
overgrote deel van de totale groep al
een dag eerder aangekomen, zodat
de groep nu 39 personen groot werd.
Vanuit Santiago waren er excursies
naar La Silla en de Tololo sterren
wacht. De gids bij Tololo liet de 1,5
meter telescoop draaien en ook de
koepel, zodat we een goede demon
stratie kregen hoe dit alles werkt.
Zeer indrukwekkend.
Bij La Silla staat de NTT (New
Technology Telescope), waar je zo
dichtbij mocht komen, dat je de
spiegel kon aanraken (maar dat
mocht natuurlijk niet). De NTT is de
voorloper van de VLT (Very Large
Telescope) en diende om de actieve
optiek bij dunne spiegels te testen.
 

Ruim voor de eclipsdag bezochten
we de berg alvast om een indruk te
krijgen of deze plek geschikt was.
Wat een plek! Zicht op andere ber
gen om je heen, waardoor de aan
stormende schaduw goed zichtbaar
zou worden. Het was wel erg koud
op de berg met vrij veel wind, en de
weg er naar toe was onverhard en
bevatte hinderlijke ribbels.
Toch besloten wij voor deze berg te
gaan en niet voor het strand bij het
hotel aan de kust van de Pacific,
waar het heel druk zou worden.
 

De auteur op 5036 meter hoogte voor
de Rainbow Mountain

De pas in 1911 ontdekte stad Machupichu
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En dan is het 2 juli, de dag van de
eclips. We stonden al vroeg op, om
de drukte en de wegblokkades voor
te zijn. We kwamen vroeg aan in
Almirante Latorre, het dorpje aan de
voet van onze berg. De burgemeester
had voor ons een barbecue geregeld.
Ik heb nog niet eerder zulke grote
lappen vlees gezien!
Na de barbecue reden we naar de
berg en zetten de spullen op. Leuk
om te zien is dat iedereen andere
apparatuur heeft en andere doelen
heeft om de eclips waar te nemen.
Naast goede astro-fotografen werd
ook de temperatuur gemeten en een
wit laken neergelegd voor de vliegen
de schaduwen. Anderen keken met
een verrekijker of alleen via de
eclipsbril vanuit een luie stoel.
 
Eerste contact: het eerste hapje was
uit de Zon, linksonder. Langzaam
aan werd de Zon een sikkel en kon
je op de grond ook sikkeltjes zien via
camera obscura. Ook de schaduwen
werden scherper en de kleuren ver
anderden. Het bloemetje dat iemand
had meegenomen sloot zich, of was
het plantje verzopen?
Vlak voor het tweede contact ging
alles snel. De vliegende schaduwen
werden zichtbaar, hoewel moeilijk.
De aanstormende schaduw was
vooral zichtbaar in de lucht; je kon
duidelijk zien waar de schaduw be
grensd was.
En dan is het zover: de verduistering
is TOTAAL. Het laatste stipje van
de Zon verdwijnt en de corona wordt
zichtbaar. Venus was al een tijdje
goed zichtbaar. Met de verrekijker
zag je ragfijne lijnen lopen vanaf de
polen van de Zon, en waaiers links
en rechts ervan. Onderaan zat een
grote protuberans, links nog twee
andere.
De 2,5 minuten gaan snel; de chro
mosfeer wordt alweer zichtbaar, snel
gevolgd door het felle licht van de
Zon. De totaliteit is alweer voorbij.
Iedereen juicht en feliciteert elkaar
met weer een geslaagde eclips. Vele
champagne flessen worden geopend.
Enkele diehards volharden nog en
leggen de laatste fase vast tot het
vierde contact.

Op het moment dat de Zon achter
een berg verdwijnt, is er nog een klein
hapje uit.
 
Het werd snel donker en Mercurius
en Mars werden zichtbaar. In het
oosten stonden Jupiter en Saturnus.
Het Zuiderkruis stond heel hoog. De
Melkweg werd ook al snel zichtbaar.
Met de 7 cm telescoop van William
Smits en een O3 filter naar eta Cari
na gekeken: wat een structuren,
wauw. Ook de Tarantula nevel hier
mee bekeken, gaaf.
 

Na de eclipsdag bezochten we San
Pedro, een oase in de Atacama woes
tijn. Dit dorp is geliefd bij toeristen,
en erg veranderd sinds de vorige keer
dat ik er was 25 jaar geleden. De
verandering was helaas niet ten
goede van het dorp. Vroeger was het
overzichtelijk, nu veel gammele hut
jes erbij gebouwd. Jammer.
’s Nachts is het er echter goed donker
en hebben we de sterrenhemel met de
verrekijker afgespeurd. Wel lastig
dat alles op zijn kop staat, maar ook
wel leuk dat de Schorpioen met Ju
piter in het zenit staat.
 

Weer een geslaagde zonsverduistering (foto Bert van Dijk)

De Melkweg in de Schutter en Jupiter bij een volkssterrenwacht in Chili (foto
Bert van Dijk)
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Hierna hebben we de ALMA ster
renwacht bezocht. Dit is een submil
limeter observatorium met 66 scho
tels. De schotels staan op 5 km
hoogte en mochten niet bezocht
worden vanwege de ijle lucht. Op 3
km hoogte ligt echter het controle
centrum. Daar stond ook een schotel
in onderhoud. Speciaal voor ons
werd er een demonstratie gegeven
hoe de schotel draait. Dat ging veel
sneller dan ik gedacht had!
Ons werd verteld dat de ALMA een
zeer belangrijke rol heeft gespeeld bij
de totstandkoming van de foto van
het zwarte gat in M87. Dankzij
ALMA is het niet bij een stip geble
ven, maar kon er een cirkelvormige
structuur uit de data gedestilleerd
worden.
 
Na het bezoek aan de ALMA zijn we
doorgereisd naar Paranal, waar de
VLT staat en de ELT (Extremely
Large Telescope) in aanbouw is.
Voor velen was dit bezoek gelijk aan
het betreden van heilige grond. Ook
bij de VLT mochten we de 8,2 meter
telescoop van dichtbij bekijken.
Deze telescoop heeft de grootste
spiegel in één stuk, de ELT krijgt een
gesegmenteerde spiegel, welke uit
eindelijk in totaal 39 meter in door
snee wordt. Elk segment is dan 1,8
meter groot.
 

Na het bezoek aan de VLT werd nog
een wijnboer bezocht, wijn geproefd,
en werd het tijd om terug te gaan
naar Nederland. Wat een reis was
dit, en wat hebben we veel gezien!

Groepsfoto bij een in onderhoud zijnde schotel
De VLT

Vanaf de VLT is er een afgeplatte
berg te zien, waar de ELT gebouwd
wordt

De tjsech Miloslav Druckmüller is in
de wereld vermaard om zijn zéér
fraaie eclipsfoto's in (méér dan) HD
met o.a. coronadetails die niemand
anders op deze manier vastlegt. Hier
zijn 2 van zijn resultaten van onze
Chili-eclips.

6



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

7



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Verslag van de Kleine Planeten Tagung op 14-16
juni op de Vega Sternwarte Anthering bij Salzburg

Door Henk de Groot
 
Vrijdag 14 juni is een mooie, en naar later duidelijk wordt, een warme dag. In de frisse ochtend loop ik naar het
station waar om iets voor zeven uur de trein naar Arnhem vertrekt. De conductrice ziet bij de kaart controle in de
trein dat ik nog iets verder moet dan Arnhem, en wenst mij een goede reis. En daar reken ik natuurlijk zelf ook
wel op.

Om iets over half acht komt in Arn
hem de ICE aangetuft, en even later
steken we het Pannerdens kanaal
over en rijden, langs Westervoort en
Duiven, Duitsland in. Al kort na de
grens gaat de snelheid van 130 km/
uur naar 150 km/uur. Tot Düssel
dorf wordt van hetzelfde spoor ook
nog gebruik gemaakt door veel goe
deren treinen, zodat een hogere
snelheid daar voorlopig niet moge
lijk is. Eerst moet er een apart goe
derenspoor aangelegd worden, maar
dat ligt nog bij de politiek. In Düs
seldorf stap ik over op een andere
ICE die me naar Stuttgart moet
brengen. Direct na Düsseldorf gaat
de trein in een hogere versnelling, en
tuft nu met 200 km/uur naar het
zuiden. Na Keulen maakt de ICE
gebruik van de hoge snelheidslijn, en
gaat de turbo aan. De snelheid vari
eert zo tussen 250 en 300 km/uur. Op
het traject liggen veel tunnels en
bruggen, die de bergen afsnijden.
In Stuttgart moet ik een halfuurtje
wachten, alvorens ik verder kan met
de ICE naar Salzburg. De trein
maakt hier nog gebruik van al lang
bestaand spoor, en de snelheid is erg
wisselend, van zo’n 80 km/uur op de
bochtige stukken door de rivierdalen
tot 200 km/uur op de rechte stukken.
Die bochtige stukken zijn overigens
wel het mooist, je passeert veel kleine
dorpjes, en veel oude burchten op
heuveltoppen zijn zichtbaar. Na
München komen de Alpen in zicht,
en rijdt de trein langs de besneeuwde
toppen.
Om 16:00 uur kom ik aan op het
station van Salzburg, waar het bij
zonder warm blijkt te zijn. Hier moet
ik overstappen op de lokalbahn naar
Anthering, waar het hotel staat.
Helaas is het in deze wereld nog niet
mogelijk een treinkaartje te kopen

naar hele kleine plaatsjes in het bui
tenland, zodat ik deze op het station
nog uit de automaat moet trekken.
De lokalbahn trein naar Anthering
is een “op verzoek stop” trein. Dat
betekent dat je op een knop moet
drukken als je uit wil stappen, anders
rijdt hij gewoon door. Maar ook dat
lukt; het wordt ook duidelijk in de
trein aangegeven wanneer na 15 mi
nuten Anthering nadert. Vanaf An
thering station is het nog ongeveer
800 m lopen naar het Hotel Ammer
hauser, waar alle deelnemers, die
niet in de onmiddellijke nabijheid
wonen, zijn ondergebracht.
 
Vrijdagavond.
Anthering is een klein dorpje, met
een kerk, enkele boerderijen die ook
middenin het dorp liggen, een stuk

Het laatste deel van de heenreis wordt volbracht met de Lokal Bahn trein die
hier het station van Anthering nadert.

of wat kroegen en een aantal woon
huizen. Er is nauwelijks industrie.
Bezweet kom ik de koele hotel recep
tie binnen, waar ik allervriendelijkst
welkom wordt geheten. In de hotel
kamer ligt de Tagungsmap met het
programma en andere bijzonderhe
den en de aanrijroute naar de Vega
Sternwarte al op tafel. Samen met
een lekkere koek met daarop de
Grote Beer.
 
Om 19:00 uur begint het “Gemütli
ches Beisammensein” in “Kernei’s
Mostheuriger”. En inderdaad, op
die tijd zijn een groot deel van de
deelnemers aldaar gearriveerd. Een
groot koud glas bier gaat er na zo’n
warme dag wel in, samen met (na
tuurlijk) een schnitzel en sla. Kern
ei’s Mostheuriger is eigenlijk een

8
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boerenbedrijf met daartegen aan
gebouwd een behoorlijke grote eet-
en drink gelegenheid. Het heeft wel
iets bijzonders als je zit te eten in de
lucht van koeien en verse Alpenhooi.
Het wordt een gezellige avond en de
stemming zit er goed in. Ik zit bij
Jens, Gerhard en Katrien uit Dre
bach. De meesten gaan niet zo laat
naar bed omdat ze, net als ik, een
verre reis achter de rug hebben.
 
Zaterdag.
Na een goede nachtrust word ik toch
wel bijtijds wakker van de kerkklok.
In de klokkentoren tegenover mijn
hotelkamer zitten twee klokken. De
ene klok slaat de uren, en de andere
de kwartieren. Bijvoorbeeld om
kwart over vier slaat klok 2 één keer,
om half vijf twee keer, om kwart
voor vijf drie keer en om vijf uur vier
keer, onmiddellijk gevolgd door
klok 1, die dan vijf keer slaat. Zo
konden vroeger de boeren die buiten
het dorp aan het werk waren toch
vrij precies de tijd in de gaten hou
den.
Het ontbijt is, zoals eigenlijk altijd in
Duitsland het geval is, uitstekend
verzorgt.
Vanaf het hotel naar de Vega Stern
warte is het ongeveer 8 km ver, maar
wel 500 m stijgen. Met de auto is de

gemakkelijkste route eerst om de
berg heenrijden, en dan omhoog,
ongeveer 12,5 km en 15 minuten
rijden. Ik mag meerijden met Ger
hard Lehman en zijn vrouw, samen
met Jens Kandler.
Het is weer flink warm vandaag, en
het weerbericht belooft vanaf de
middag onweersbuien. Gelukkig is
het op de 800 meter hoge berg, waar
de sterrenwacht ligt, aangenamer
wat temperatuur betreft. Behalve
voor de medewerkers van de sterren
wacht, is de toegang met de auto
verboden. Op zo’n 200 meter van de
Sterrenwacht is een parkeerterrein,
waar we de auto kunnen parkeren.
Op die manier wordt voorkomen dat
’s nachts bezoekende automobilisten
met hun lampen de waarnemingen
op de sterrenwacht verstoren. De
sterrenwacht ligt ideaal, er is een vrij
uitzicht naar alle kanten, en de
dichtstbijzijnde stad, Salzburg, ligt
op een afstand van pakweg 20 km.
 
Inrichting.
De sterrenwacht heeft een grote hal,
waar de ingang is. Daar staan wat
tafeltjes waarbij je koffie, thee of
andere drank met het eten kunt ge
bruiken. Aan de linkerzijde van de
ingang is een kleinere kamer, waar
twee koffie machines staan, en waar
het eten en andere lekkernijen opge
schept kunnen worden. Daarnaast
loopt een gang naar het trappenhuis

en lift naar boven, naar de twee grote
koepels en een groot dakterras. Aan
de andere kant van de gang is een
werkkamer en een slaapkamer met
enkele stapelbedden.
Aan de rechterzijde van de hal is een
keuken en de gang naar een grote
zaal voor presentaties. In deze zaal,
die volledig verduisterd kan worden,
hangt een enorm projectiescherm.
Na de koffie met iets lekkers en het
betalen van de onkosten, begint op
09:30 uur het programma.
 
Presentaties.
Bij aanvang krijgen we een indruk
wekkende presentatie van mooie
opnames van hemel objecten welke
met de telescopen van de sterren
wacht gemaakt zijn. Daarna heet
Lothar Kurtze van de sterrenwacht
ons welkom. Gerhard Lehman,
voorzitter van de Fachgruppe Klei
ne Planeten, opent vervolgens de
Tagung. De eerste presentatie is van
Helmut Windhager, en gaat over de
Vega Sternwarte, waar wij te gast
zijn.
 
De Vega Sternwarte.
In 1990 besloot een groep enthousi
aste sterrenkunde amateurs uit Salz
burg en omgeving een sterrenwacht
te bouwen, om buiten de stad waar
nemingen te kunnen verrichten. De
houten sterrenwacht wordt door
deze groep van een stuk of tien per

De Vega sterrenwacht met daarbovenop nog de koepel van de 60 cm telescoop.
De koepel verderop is van een radarinstallatie.

De Grote Beer ligt op mijn hotelkamer
te wachten. Merk op dat de koek iets
te klein is, de laatste staartster komt
er wat bekaaid af.
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sonen helemaal zelf gebouwd op een
locatie op 590 meter hoogte, onge
veer halfweg tussen Salzburg en de
huidige sterrenwacht. Nadat de
bouw voltooid is, worden er door de
amateurs waarnemingen verricht,
maar ook worden publieks rondlei
dingen verzorgd op vaste avonden
en bij gelegenheden wanneer er wat
bijzonders aan de hand is.
Na 23 jaren begint het gebouw zo
langzamerhand gebreken te verto
nen, en begint men plannen te maken
voor een nieuwe sterrenwacht. In het
begin is het erg moeilijk de benodig
de gelden bij elkaar te krijgen en een
geschikt stuk land te vinden. Maar
na enkele evenementen, zoals een
gedeeltelijke zonsverduistering, waar
bij veel publiek op af komt, en veel
publiciteit in de pers wordt verkre
gen, komt de overheid met hulp. Al
spoedig daarna lukt het ook spon
sors uit het bedrijfsleven te vinden,
waarbij een firma met de naam Vega
veel bijdraagt. Een ander bedrijf wil
de grootste telescoop wel leveren als
deze incidenteel gebruikt mag wor
den als demonstratie object.
In mei 2017 gaat de eerste schep in
de grond. De beide telescopen staan
op een losstaand fundament van 26
ton. De grootste telescoop gebouwd
door ASA (Astro Systeme Austria)
is een Ritchey-Chretien-Cassegrain
met een spiegel van 1 meter en een
brandpunts afstand van 7 meter. De
tweede telescoop is een 40 cm Rit
chey-Chretien. De koepels zijn gele
verd door Baader Planetarium. In
maart 2018 is de sterrenwacht geo
pend, en de sterrenwacht heeft tot nu
toe zo’n 5000 bezoekers getrokken.
De sterrenwacht is onderdeel van het
museum “Haus der Natur” wat in
Salzburg staat. Op een vaste dag in
de week en bij bijzondere gebeurte
nissen is de sterrenwacht geopend
voor het publiek https://www.haus
dernatur.at/de/sternwarte.html
 
Nieuws uit de FachGruppe Kleine
Planeten door Gerhard Lehman
Zoals de traditie is, presenteert Ger
hard de statistieken van het afgelo
pen jaar. De werkgroep telt 92 leden,
en de leeftijd van de leden zit tussen
34 en 88 jaren. Je kunt dus tot op
hoge leeftijd doorgaan met deze

De presentatie zaal van de Vega Sterrenwacht. Gerhard Lehman opent de
KPT.

hobby. Deze leden bezitten samen 88
sterrenwachten.
En over de kleine planeten zelf: in
oktober 2018 hebben 523.824 plane
toïden een nummer gekregen en op
18 mei 2019 hebben zelfs 541.128
kleine planeten een definitief num
mer. Een nummer betekent dat dan
de baan redelijk goed bekend is, in
ieder geval zo goed dat de planetoïde
niet meer zo gauw kwijt raakt.
De groei zit er goed in, maar het
betekent ook dat voor de gewone
amateur de kans om zelf een nieuwe
planetoïde te ontdekken ontzettend
klein geworden is. Vrijwel al deze
ontdekkingen worden gedaan door
grote automatisch werkende telesco
pen, welke continu de hele hemel
afzoeken.
Ook laat Gerhard een lijstje zien van
observatorium codes welke in het
afgelopen jaar astrometrie data heb
ben opgestuurd naar het Minor Pla
net Centre. Hij gaat mijn inziens dan
voorbij aan het feit dat er ook leden
zijn die fotometrie waarnemingen
doen aan kleine planeten. De resul
taten daarvan worden niet gekop
peld met de stations code opgesla
gen.
 
Asteroiden welke in de buurt van de
Aarde komen, en waarom amateur
sterrenkundigen belangrijk zijn, van
Detlef Koschny.
Detlef is betrokken bij het ESA
Space Situational Awareness Pro

gramm voor NEO’s (SSA-NEO).
Het operationele centrum, de
NEOCC (ESA Neo Coördination
Centre) is gevestigd in Italië. Het is
een onderdeel van een internationaal
programma om inslagen van asteroï
den op Aarde te voorspellen, de
mogelijke gevolgen in beeld probe
ren te brengen en maatregelen ver
zinnen om een mogelijke inslag te
voorkomen. Het programma wordt
met de VN (de Verenigde Naties)
gecoördineerd. Een planetoïde wordt
als gevaarlijk beoordeeld indien het
object > 50 m is en er een kans is van
> 1% dat deze binnen 50 jaren de
Aarde treft.
Het eerst genoemde onderdeel van
het programma, het vinden en het zo
goed mogelijk in beeld brengen van
de banen van potentieel gevaarlijke
NEO’s, heeft vooral de aandacht
van Detlef. De ESA heeft nu twee 56
cm telescopen in Spanje staan om
astrometrie aan dergelijke objecten
te doen. Eén daarvan gaat binnen
kort naar Chili. De bouw van een
derde 1,2 meter telescoop met een
beeldveld van 6,7 bij 6,7 graad is in
voorbereiding, en deze wordt op Si
cilië geplaatst. Met deze telescoop
kan in één nacht 30% van de hemel
vier keer in kaart gebracht worden.
Ook worden incidenteel zeer grote
telescopen gebruikt om astrometrie
op zwakke NEO’s te verrichten.
Het modelleren van banen van de
vooral kleine NEO’s is de volgende
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opgave. Zoals al eens eerder geschre
ven in dit blad, heeft ook het Yorp
effect, dat is het effect dat vooral de
kleinere hemellichamen uit hun baan
gedrukt worden door de stralings
druk, grote invloed. De planetoïde
ontvangt straling van de Zon, warmt
op, maar straalt op een langere golf
lengte deze straling ten gevolge van
de rotatie onder een andere hoek
weer uit. De grootte en vorm van het
hemellichaam speelt een belangrijke
rol hierin.
Door zoveel mogelijk gegevens te
combineren probeert men dit effect
beter te begrijpen en te modelleren
voor elke specifieke NEO.
Op de internet pagina van ESA
http://neo.ssa.esa.int/neo-home is
veel informatie hierover te vinden.
 
Hoewel het tijdperk van veel nieuwe
ontdekkingen door amateurs een
beetje voorbij is, kunnen amateurs
nog wel degelijk belangrijk en inte
ressant werk verrichten op dit ge
bied.
Waar behoefte aan is, is astrometrie
op het moment dat de NEO dicht
langs de Aarde passeert (http://neo.
ssa.esa.int/close-approaches). Som
mige zijn dan helder genoeg om met
grotere amateur telescopen waar te
nemen en astrometrie te doen. Voor
waarde is wel dat de tijd met een
nauwkeurigheid < 1 seconde wordt
vastgelegd. Als je de interne vertra
ging van het uitlezen van de opname
en het opslaan goed kunt vaststellen,
en je hebt de computer gekoppeld
aan een betrouwbare tijdmeting, zou
dat moeten lukken.
 
Een ander gebied waar amateurs
nuttig werk kunnen verrichten is na
te gaan of een object daadwerkelijk
een planetoïde is. Het schijnt dat
40% van de Catalina Survey ontdek
kingen weer verloren gaat (toch geen
planetoïde, of raakt gewoon kwijt).
 
Een hulpmiddel daarbij is de ESA
priority list ( http://neo.ssa.esa.int/
priority-list ) of op de Minor Planet
Center NEO Confirmation Page:
(https://minorplanetcenter.net/iau/NE
O/toconfirm/tabular.html ). Daar
staat een tabel met vermiste plane
toïden. Een groot probleem bij het

Een stukje van de webpagina van potentieel gevaarlijke NEO’s van de ESA.

zoeken naar deze objecten is dat ze
relatief zwak zijn. De helderheid zit
zo tussen magnitude 18 en magnitu
de 23, en dat is vaak net te zwak voor
het sterk lichtvervuilde Nederland.
Je hebt hiervoor ook een flinke tele
scoop nodig, met het liefst een flink
beeldveld.
 
Ook het TOTAS project (Teide Ob
servatory Tenerife Asteroid Survey)
levert een waardevolle bijdrage aan
het terug vinden van verloren plane
toïden. In het team zitten amateur
sterrenkundigen die planetoïden uit
het SSA programma proberen terug
te vinden. Daarbij wordt ondermeer
software gebruikt welke ontwikkeld
is door Matthias Busch van de ama
teur sterrenwacht Heppenheim.
TOTAS wordt gesponsord en moge
lijk gemaakt door ESA.
 
Waar amateurs in de lichtvervuilde
lage landen zich nuttig mee kunnen
maken is het waarnemen van sterbe
dekkingen. Zeker met het daadwer
kelijk bedekken van een ster kan de
baan van een planetoïde veel beter
bekend worden, en bij voldoende
waarnemingen kunnen ook conclu
sies getrokken worden over de groot
te van het hemellichaam, en soms het
bestaan van begeleiders. Door het
beschikbaar komen van de Gaia
metingen zal de nauwkeurigheid van
de posities de komende jaren nog
hoger worden.
 
Ook fotometrie, om de rotatiesnel
heid van een planetoïde te bepalen
en iets te kunnen zeggen over de
vorm, eventueel in combinatie met

sterbedekkings gegevens, en eventu
eel begeleiders te vinden, is belang
rijk.
 
Als laatste is het waarnemen van
inslagen van meteorieten op het
donkere Maan gedeelte erg zinvol.
Men denkt dat gemiddeld genomen
elke 3-4 uren een object inslaat op de
Maan wat met een 30 cm telescoop
vanaf Aarde kan worden waargeno
men. Indien men dus voldoende lang
waarneemt, moet dat vrij spoedig tot
een positieve waarneming leiden.
Voor een goede waarneming moet je
natuurlijk het gemeten aantal insla
gen rapporteren, maar ook de totale
waarneem periode en het gebruikte
instrumentarium. De beste waar
neem periode is natuurlijk enkele
dagen voor en na nieuwe Maan. Het
waarnemen is met de Watec goed uit
te voeren. Helaas is er nog geen
goede software om een inslag auto
matisch te detecteren; het blijft dus
nog even handwerk.
 
Als laatste geeft Detlef een voor
beeld over het terug vinden van pla
netoïde 1999KW4. Deze zou langs
de Aarde vliegen, maar de baan was
niet beter bekend dan ten hoogste
enkele graden nauwkeurig. Door
een stukje hemel af te zoeken waar
1999KW4 met de hoogste waar
schijnlijkheid zou ophouden, is hij
terug gevonden.
Hierover kun je meer vinden op de
website van het International As
teroid Warning Network http://
iawn.net. Daar vind je ook waar
neem programma’s.
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Pauze.
Inmiddels is het tien minuten voor
elf, tijd voor pauze. Helmut van de
Vega sterrenwacht, wil nu al de beide
koepels openen zodat we de telesco
pen kunnen bewonderen. Eigenlijk
staat dat als laatste programma on
derdeel van de dag gepland, maar
vanaf halverwege de middag worden
flinke onweersbuien verwacht. Het
is dan niet handig om op een 800
meter hoge berg buiten op het dak
terras van de sterrenwacht te verblij
ven; de koepels zijn alleen via dit
terras bereikbaar.
Maar eerst is er natuurlijk de groeps
foto. Onder een stralende Zon ver
zamelt iedereen zich op het dakter
ras. Het is lekker warm, maar de
verkoelende wind houdt het aange
naam. Na de foto bekijken we beide
koepels, genieten van het uitzicht
rondom, waarbij je vele tientallen
kilometers weg kunt kijken. Aan de
ene kant naar de Alpen toe, aan de
andere kant Duitsland in. Daar tus
sendoor nog koffie, thee, water of
limonade met koek of taart. Wat wil
een mens nog meer.
 
Astrometrie 4.0 – Over foutenmodel
len, gebruik en toekomst van astrome
trische metingen.
Na de pauze, die iets uitloopt, volgt
een presentatie van Mike Kretlow,
ook bij sterbedekkers niet onbe
kend. Mike is niet fysiek aanwezig
maar via een skype verbinding. Mike
begint met een korte terugblik op de
geschiedenis en ontwikkeling van de
astrometrie. Het beoefenen van
astrometrie begint al honderden
jaren geleden met het visueel waar
nemen van sterren, eerst zonder te
lescopen, later met telescopen, maar
allemaal met het blote oog. Dat is
natuurlijk een enorm moeizaam
proces. Alles moet ‘s nachts ter plek
ke uitgemeten en genoteerd worden.
Denk hierbij aan de micrometer
achter de telescoop, en alle waarne
mingen met meridiaan kijkers.
Daarna komt, zo aan het einde van
de 19e eeuw, het tijdperk van astro
metrie met fotografische platen. De
platen kunnen later met meetinstru
menten uitgemeten worden. Ten
opzichte van visueel waarnemen is
dat al een hele vooruitgang. Boven

Op het dakterras staat in de koepel de
60 cm telescoop opgesteld.

dien blijven de platen beschikbaar;
ze kunnen eventueel later, als er
modernere technieken voorhanden
zijn, of betere catalogi verschijnen,
opnieuw uitgemeten worden.
Tegen het einde van dit tijdperk
hebben we de beschikking over nieu
we en nauwkeuriger stercatalogi.
Het ICRF wordt ingericht, en de
theorieën voor precessie en nutatie
worden sterk verbeterd.
De komst van de CCD in de astro
metrie luidt het derde tijdperk in. De
CCD is veel gevoeliger dan de oude
fotografische platen en bovendien
digitaal te bewerken en op te meten.
Met dit tijdperk beginnen eigenlijk
de enorm grote survey's, zowel vanaf
de begane grond als vanuit de ruim
te. Denk hierbij aan Hipparcos, ei
genlijk de eerste survey waarbij met
zeer grote nauwkeurigheid enorme
aantallen sterren opgemeten wor
den. Er komen weer betere stercata
logi, zoals de UCAC4, waar we nu
inmiddels ook al weer jaren mee
werken, maar waarvan we zo lang
zamerhand ook weer afscheid van
gaan nemen.
Het volgende tijdperk is het tijdperk
waarin we nu in terecht komen, het
Gaia tijdperk.
Met de Gaia metingen zijn we in
staat beter de dynamische effecten te
berekenen, waar vooral de kleinere
hemellichamen gevoelig voor zijn.

Ook de banen van heel veel kleinere
planetoïden zullen binnenkort beter
bekend worden, waardoor ook de
sterbedekkingen beter te voorspellen
zullen zijn.
Behalve Gaia zal ook de Large Sy
noptic Telescope (LST) in Chili hier
een grote rol in spelen. De 8,4 meter
spiegel heeft een 3200 megapixel
camera met een beeldveld van 40
volle manen. De telescoop zal naar
verwachting eind 2022 in operatio
neel bedrijf komen. Met de astrome
trie gedaan door deze telescoop moet
meer inzicht verkregen worden in
bijvoorbeeld de donkere materie,
maar ook de objecten die in de bui
tenste delen van ons zonnestelsel
ronddwalen. Kijk eens op: https://
www.lsst.org/
 
Waarom is voor wat betreft de kleine
planeten een zo goed mogelijke
astrometrie handig?
1. Het is daarmee mogelijk een bete
re analyse van de banen van deze
hemellichamen uit te voeren.
2. Het YORP-effect (baanafwijkin
gen door straling) kan dan beter in
kaart gebracht worden.
3. Er kunnen meer en betere TNO
sterbedekkingen berekend worden.
Van TNO’s weten we nog maar
weinig. TNO bedekkingen zijn erg
moeilijk te voorspellen vanwege de
enorme afstand van deze hemelli
chamen. Voordeel is dat veel TNO’s
wel iets groter zijn dan de meer nabij
gelegen planetoïden (de kleintjes
zien we nog niet).
4. Een goede baan bekendheid is
essentieel om ruimtevaartuigen naar
een kleine planeet te kunnen sturen.
5. Om te kunnen berekenen of en
welke NEO’s een gevaar voor de
Aarde opleveren in de toekomst.
 
Zeker nu de Gaia stercatalogus be
schikbaar is gekomen, zijn de syste
matische fouten van eerdere sterca
talogi goed te bepalen. Uit onder
zoek blijkt bijvoorbeeld dat de
USNO stercatalogus 10 tot 20 keer
grotere fouten in sterposities bevat
dan de nieuwere UCAC4 catalogus.
Wat betreft het determineren van
fouten in de waarnemingen zelf ligt
het wat moeilijker. In de astrometrie
database van het Minor Planet Cen

12



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

tre worden maar heel weinig gege
vens over het waarnemen opgesla
gen. Met het nieuwe ADES formaat,
wat onlangs ingevoerd is, is dat wel
behoorlijk uitgebreid en verbeterd.
Een ander punt is dat moeilijk vast
te stellen is hoe zwaar individuele
waarneemfouten van een positiebe
paling meegenomen moeten wor
den.
Net als Detlef ziet ook Mike een
toekomst voor amateur astrometrie
door sterbedekkingen waar te
nemen. Ook kunnen amateurs mee
doen aan “Citizen” wetenschap,
waarbij zij professionele opnames,
bijvoorbeeld straks gemaakt met de
LST, gaan uitwerken en beoordelen.

ADES – het nieuwe formaat om ge
gevens naar het MPC te sturen.
Herbert Raab, de welbekende ont
werper van het astrometrie pro
gramma “Astrometrica”, houdt de
volgende voordracht. Zoals bij de

meeste sterrenkunde amateurs wel
bekend zal zijn, worden de astrome
trie bepalingen, dus de posities van
meestal planetoïden aan de sterren
hemel, gerapporteerd aan het Minor
Planet Centre volgens een strak rap
portage formaat. Dat formaat is
onlangs nogal ingrijpend gewijzigd.
Herbert legt uit wat het verschil is
tussen de oude astrometrie rappor
tage aan het MPC en de nieuwe
ADES rapportage, welke pas afge
lopen voorjaar ingevoerd is.
ADES staat voor Astrometry Data
Exchange Standard. Het is een
nieuw rapportage formaat wat veel
flexibeler is, en meer gegevens kan
bevatten dan het oude formaat wat
altijd 80 karakters lang is geweest.
Het is geschreven in XML of PSV
(Pipe Separated Values), waarbij de
data gescheiden zijn door komma’s,
net als bij het bekende CSV (Comma
Separated Values) formaat. Net
zoals vroeger bij het oude formaat,

worden de ingestuurde astrometrie
data volledig automatisch uitgelezen
door de MPC server, en als het for
maat dus niet precies volgens de re
gels wordt opgesteld, wordt het als
onleesbaar verworpen.
 
De invoering van het ADES systeem
heeft wel wat voeten in de spreek
woordelijke Aarde gehad. Al in het
jaar 2005 wordt er gesproken over de
invoering. Pas 10 jaar later, in 2015,
is iedereen het eens over het juiste
formaat. En in 2018 is het pas inge
voerd, ook al heet het versie 2017.
 
Als voorbeeld zie je nu eerst de MPC
rapportage van de planetoïde (497)
Iva, door mijzelf opgemeten, in het
oude formaat. Deze is gemaakt met
de versie Astrometrica 4.11.1.442.
Het zijn dus astrometrie data van
drie opnames, enige tijd na elkaar
genomen van de planetoïde Iva.

COD C39
CON Henk de Groot, De Gildekamp 10-11, 6545 KA Nijmegen, NL [hajedegroot@hetnet.nl]
OBS H.d. Groot
MEA H.d. Groot
TEL 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2019.07.04 08:26:34
AC2 hajedegroot@hetnet.nl
NET UCAC-4
00497         C2019 02 25.78235 06 59 10.66 +28 38 35.6                      C39
00497         C2019 02 25.84238 06 59 10.35 +28 38 27.3                      C39
00497         C2019 02 25.93078 06 59 09.93 +28 38 14.7                      C39
----- end -----
 
In de regels met de astrometrie gegevens staan achtereenvolgens het planetoïde nummer, datum tot op 5 decima
len, de sterpositie en de waarneemstation code.
 
Het nieuwe ADES formaat ziet er bij dezelfde waarneming als volgt uit:
 
# version=2017
# observatory
! mpcCode C39
! name Obs Nijm
# submitter
! name Henk de Groot
# observers
! name H.d. Groot
# measurers
! name H.d. Groot
# telescope
! design 0.35-m Schmidt-Cassegrain
! aperture 0.35
! detector CCD
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# software
! astrometry Astrometrica 4.12.0.448
! photometry Astrometrica 4.12.0.448
permID |provID     |trkSub  |mode|stn |obsTime                |ra         |dec        |rmsRA|rmsDec|astCat  |mag  |rmsMag|
band|photCat |photAp|logSNR|seeing|exp |rmsFit|nStars|notes|remarks
    497|           |        | CCD|C39 |2019-02-25T18:46:35Z   |104.79443  |+28.64321  |0.18 |0.16  |   UCAC4|     |      |   
|        |      |2.13  |2.6   | 120|0.24  |   175|     |
 
  497|           |        | CCD|C39 |2019-02-25T20:13:02Z   |104.79313  |+28.64093  |0.16 |0.15  |   UCAC4|     |      |   
|        |      |2.14  |2.8   | 120|0.22  |   175|     |
 
    497|           |        | CCD|C39 |2019-02-25T22:20:19Z   |104.79136  |+28.63743  |0.12 |0.14  |   UCAC4|     |      |   
|        |      |2.15  |3.0   | 120|0.17  |    97|     |
 
Voor de leesbaarheid is tussen de regels met de astrometrie gegevens steeds een regel overgeslagen.
 
De verschillen tussen het oude en nieuwe formaat springen duidelijk in het oog:
Allereerst is de koptekst anders en uitgebreider. De gebruikte software met versie wordt genoemd en ook de tele
scoop opening.
In de astrometrie regels staat nu:
het planetoïde nummer en daarachter het eventuele voorlopige planetoïde nummer,
het eventueel gebruikte filter,
het opname systeem (hier CCD)
de stations code,
de datum en tijd van observatie – let op nu staat de tijd apart vermeld.
de Rechte klimming en Declinatie, maar nu in graden decimalen, dus geen minuten en seconden,
de RMS in RK en Declinatie – dat is een maat voor de nauwkeurigheid,
de  gebruikte stercatalogus, hier UCAC4,
de magnitude, RMS magnitude, band en fotometrie catalogus en fotometrische opening (hier niet ingevuld, over
deze gegevens is nog wel discussie over hoe ze precies moeten worden bepaald),
de log SNR (signaal/ruisverhouding),
de seeing, (hier is nog wat discussie over hoe je dat precies het beste kunt weergeven),
de belichtingstijd van de opname (120 s),
de RMS fit – een maat voor de nauwkeurigheid,
de hoeveelheid referentiesterren welke gebruikt zijn (120),
verdere opmerkingen.
Het ADES heeft ook de mogelijkheid om kunstmatige satelliet waarnemingen in te sturen.
Er is niet direct een nauwkeurigheid aan de in te sturen data voorgeschreven, en ook niet alle velden zijn verplicht,
een aantal zijn optioneel.
 
Om even op de presentatie van Mike Kretlow terug te komen: De aanvullende gegevens zijn een krachtige hulp
middel om ook systematische afwijkingen in beeld te krijgen. Echter de rapportage welke iedereen van het MPC
kan verkrijgen, voorziet nu nog niet in deze aanvullende data. Met andere woorden, het begin van ADES.

Middag pauze.
Na de presentatie van Herbert is het
tijd voor de middagpauze. Het is
inmiddels iets na half een, en wat eten
gaat er bij de meesten wel in. Er zijn
verschillende warme en koude ge
rechten waar je uit kan kiezen. Na
tuurlijk schnitzel, maar ook een
soort koude rollade stukjes, soep,
groente en fruit. In de schaduw is het
buiten goed toeven, zodat veel deel
nemers aan de buiten geplaatste sta
tafels, of bij de bankjes op het uit
zichtpunt aan de overzijde van de

weg hun kostje oppeuzelen. Tussen
door is er ook nog weer de gelegen
heid om in één van de koepels te
kijken naar de telescopen.
 
“Zerreissprobe” van 2018 AM12,
waargenomen met de Calar Alto
Schmidt, van Erwin Schwab.
“Zerreissprobe” vind ik wat lastig te
vertalen, maar het gaat er eigenlijk
om dat dit een object betreft, de
planetoïde 2018 AM12, dat eigenlijk
uit elkaar had moeten vliegen omdat
het zo snel ronddraait. Daarover heb

ik al eens in een vorige Occultus ge
schreven; een hemellichaam kan ei
genlijk niet sneller roteren dan eens
per 2,4 uur. Gaat het nog sneller, dan
overwint de centripetale kracht,
waarmee de delen naar buiten geslin
gerd worden, het van de zwaarte
kracht, welke het lichaam bij elkaar
moet houden. Erwin benadert dat op
een iets andere manier; hij stelt het
evenwicht tussen beide krachten
uitgedrukt in een formule voor als 1.
Komt de waarde onder de 1, dan is
de centripetale kracht groter dan de
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zwaartekracht. Het hemellichaam
vliegt dan uit elkaar, mits het uit één
stuk zou bestaan. Erwin zegt eerst
dat de bewuste planetoïde in dat
geval volledig uit één brok ijzer zou
moeten bestaan. Maar bij het vra
genrondje na zijn presentatie komt
daar natuurlijk een discussie over op
gang. Het hemellichaam zou ook
volledig uit steen kunnen bestaan,
mits het één groot rotsblok is, of
samengesteld zijn uit ijzer en silicaat,
en dan wel een zeer hechte coherente
massa vormen. We komen daar niet
zo gauw achter. Alleen misschien
gedetailleerde spectroscopische me
tingen of een bezoek van een ruimte
vaartuigje aan dit object zou uitsluit
sel daarover kunnen geven.
 
Maar waar begon het eigenlijk mee?
 
Erwin neemt waar met de Calar Alto
Telescoop, de vroegere “Grosser
Hamburger Schmidtspiegel”, welke,
zoals de naam al aangeeft, oorspron
kelijk ergens in Hamburg stond. Hij
staat nu op een betere waarneem
plaats, namelijk op de berg Calar
Alto in zuid Spanje. De Calar Alto
sterrenwacht wordt bedreven door
het Max-Planck Instituut uit Heidel
berg en het instituut voor Astrofysi
ca van Andalusië. De telescoop is
ingezet in het kader van het SSA
programma van ESA, zie de presen
tatie van Detlef Koschny. De tele
scoop heeft een spiegel van 1,2 m, een
brandpuntsafstand van 2,4 meter
met f/3. Hij is uitgerust met een SBIG
ST-10XME camera met een beeld
veld van 21*14 boogminuten. De
telescoop wordt volledig op afstand
bediend.
 
Planetoïde 2018 AM12 wordt op 15
januari 2018 ontdekt met de Pan-
Starrs survey telescopen op Halea
kale. Achtendertig uur later doet
Erwin de eerste waarnemingen met
de Calar Alto. Hij ziet al snel flinke
helderheids wisselingen, en gaat een
reeks opnames maken om te zien wat
daar de oorzaak van is. Na twee uren
lang opnames maken en daarna van
elke opname de helderheid van 2018
AM12 op te meten, ontdekt hij uit
eindelijk de extreem snelle rotatie
periode van 12,5 minuten. Uitgaan

Vanaf de ruim 800 meter hoog gelegen sterrenwacht heb je een fantastisch
uitzicht. Hier kijk je richting Alpen, waar de eerste onweders zich al beginnen
op te bouwen.

De helderheidscurve van 2018AM12
zoals die is opgenomen door Erwin
Schwab. Merk op dat in het midden
ook een klein dipje zit. Daar werd
eerst nog aan getwijfeld als zijnde een
meetfout. 

de van een bepaalde albedo (licht
weerkaatsing) en de gemeten helder
heid van de planetoïde op zijn mini
mum en maximum, komt Erwin uit
op een langwerpig hemellichaam
met kleinste diameter van 129 meter,
en grootste diameter van 387 meter.
Daarbij zit natuurlijk wel een forse
onzekerheid in, want het materiaal
waar de planetoïde uit bestaat, en
daarmee het precieze albedo, is niet
bekend. (zie ook: http://erwin
schwab.de/rotation2018am12 en: http://
www.caha.es/ )
 

De buitengewone planetoïde 6478
Gault.
De volgende presentatie wordt gege
ven door Michael Jäger. Hij heeft in
de afgelopen winter en voorjaar de
planetoïde 6478 Gault waargeno
men. Gault is in 1988 ontdekt door
Carolyn en Eugene Shoemaker op
Palomar Observatory. Gault be
weegt aan de binnenzijde van de
planetoïden gordel om de Zon, en is
naar schatting zo’n 3,7 km groot. Hij
is een lid van de zogenaamde Pho
caea familie, welke nu ongeveer 2000
exemplaren kent. Ze kenmerken zich
door hun baan met een grote incli
natie, waarbij verschillende de
Marsbaan kruisen.
 
De planetoïde blijkt in oktober 2018
opeens tekenen van een staart te
tonen. Later worden dat twee staar
ten en in april is vaag zelfs een derde
staart te zien. Ook blijkt de onder
linge hoek van de staarten steeds
groter te worden. Eind 2018 is de
hoek nog klein (+/- 30 graden), maar
in het voorjaar is deze opgelopen
naar bijna 90 graden. Uit verschil
lende waarnemingen blijkt dat er
ook mogelijk een periodiciteit aan
wezig is in de activiteit van de emissie
van 15-20 dagen. Michael laat ver
schillende opnames van hemzelf
zien, waarbij hij steeds gevolgd heeft
op de planetoïde. Eind april 2019 zijn
de staarten vrijwel verdwenen.
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Over de oorzaak doen verschillende
theorieën de ronde. Eerst wordt ge
opperd dat de plotselinge emissie het
gevolg is geweest van een inslag op
de planetoïde. Een latere studie (zie:
http://www2.ess.ucla.edu/~jewitt/pa
pers/2019/JKL19b.pdf ) verwerpt
dat weer. De onderzoekers in dit
artikel opperen dat de planetoïde een
instabiele rotatie heeft. Inderdaad,
men heeft getracht fotometrisch de
rotatie periode te bepalen, maar dat
is eigenlijk niet gelukt. Die instabie
le en mogelijk relatief snelle rotatie
(dat weten we niet precies), kan
“uitbarstingen” veroorzaken. Er
kunnen massa’s afglijden naar de
momentane equator, waarbij onder
liggende grondlagen vrijkomen, en
emissies kunnen gaan optreden.
Planetoïde 6478 Gault is dus een
object om in de toekomst in de gaten
te houden.
 

6478 Gault opname op 21 februari
2019 gemaakt door 36 verschillende
opnames met een belichtingstijd van
70 s elk te combineren. Linksonder de
schaal (streep is 30 boogseconden).
Rechtsonder de Oost en Noordrich
ting (E en N), de tegenovergestelde
richting van de Zon (- O) en de bewe
gingsrichting waar de planetoïde
wegkomt (-V).

Ultima Thule, door Daniel Bamber
ger.
Daniel is gefascineerd door Ultima
Thule, en het is daarom niet verwon
derlijk dat hij daarover vertelt. Ulti
ma Thule, of (486958) 2014MU69 is
een TNO (Trans Neptunes Object),
die in de Kuipergordel op een af
stand van tussen 42,7 en 46,4 AE van
de Zon in 298 jaren een omloop
maakt. De heersende temperatuur is
zo tussen 20 en 60 graden Kelvin.
Ultima Thule is 14 km bij 22 km
groot, en na de passage van de New

Horizons op 1 januari 2019 weet
bijna iedereen nu wel hoe het hemel
lichaam eruit ziet.
Het lijken twee aaneen gekitte he
mellichamen, vandaar ook de naam:
Ultima (de grootste) en Thule.
(486958) 2014MU69 is op 26 juni
2014 ontdekt met de Hubble tele
scoop. Dat gebeurde tijdens een
zoektocht naar mogelijke nieuwe
doelen voor de “New Horizons” na
de passage van Pluto. Dat is trou
wens wel “net op tijd” want de
NASA heeft tussen 2010 en 2014
voortdurend lopen zoeken naar een
nieuw “New Horizons” doel, maar
tot de ontdekking van Ultima Thule
nooit iets kunnen vinden.
 
Een drietal sterbedekkingen door
Ultima Thule hebben veel bijgedra
gen aan de uiteindelijke positie be
paling van het object (zie vorig num
mer van Occultus). Op Ultima is
geen inslagkrater te vinden; de twee
delen zijn dus heel langzaam elkaar
genaderd. Ultima lijkt daarbij ook
weer opgebouwd te zijn uit verschil
lende kleinere componenten.
Uit de opnames welke het eerst na de
passage van New Horizons beschik
baar komen, lijkt het erop de zowel
Ultima als Thule min of meer bol
vormig zijn. Later, wanneer ook de
opnames beschikbaar komen, welke
na de passage zijn gemaakt, blijkt
dat beide delen sterk afgeplat zijn.
De TNO bestaat dus eigenlijk uit
twee aan elkaar geplakte pannen
koeken.
Waarom ze zo afgeplat zijn, is nog
niet helemaal duidelijk. Een oorzaak
kan zijn dat tijdens de vorming de
lichamen vrij snel roteren, waarbij ze

afgeplat opgebouwd worden. Na
dien hebben ze rotatie energie over
gedragen aan de losse fragmenten
welke nog niet samengeklonterd
waren. Deze delen vliegen dan de
ruimte in, waarbij de rotatiesnelheid
van het grootste lichaam minder
wordt. Ze lijken hiermee ook op de
pas ontdekte afgeplatte Saturnus
manen.
Volgens Daniel zijn dit soort objec
ten zo belangwekkend, omdat ze de
eerste generatie objecten vertegen
woordigen welke in ons zonnestelsel
gevormd zijn, samen met de kome
ten. TNO’s zijn waardevolle objec
ten voor sterbedekkingen, dus goed
in de gaten houden!
 
Op zoek naar Planeet IX. Een Irrweg
in de Astronomie.
Thomas Pausch heeft een presenta
tie naar een eventuele planeet IX.
Dat is dan wel geen kleine planeet,
maar een normale, en mogelijk zelfs
een stuk groter dan de Aarde. Nu
zijn de verhalen over een onbekende
mysterieuze 10e planeet natuurlijk
niet nieuw, maar sinds de ontdek
king van Pluto zo’n 80 jaar geleden
is er nooit meer wat bij gevonden,
dus erg actueel is het niet meer. Daar
komt dan verandering in na de ont
dekking van de TNO (90377) Sedna,
en vrij kort daarop nog enkele soort
gelijke TNO’s, zoals bijvoorbeeld
2012 VP113. Deze groep TNO’s
hebben met elkaar gemeen dat ze een
zeer excentrische baan om de Zon
hebben, waarbij het perihelium op
ongeveer 80 AE ligt, maar het aphe
lium op 940 AE ver weg is. Boven
dien hebben de banen een ongebrui
kelijk hoge inclinatie; hun banen

Opname en reconstructie van Ultima Thule (uit Wikipedia.org).

16



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

maken een hoek van meer dan 11
graden met het vlak van het zonne
stelsel. Deze TNO’s zijn eigenlijk
alleen zichtbaar als ze het dichtst bij
de Zon staan. De helderheid is dan
magnitude 20-24. Gedurende het
grootste deel van hun omlooptijd
van meer dan 11000 jaren zijn ze veel
zwakker, tot magnitude 30 en nog
veel zwakker aan toe. De kans is dus
erg groot dat er nog veel meer leden
van deze groep bestaan, alleen die
zien we nu nog niet.
 
Hoe komen deze TNO’s nou aan
zo’n vreemde baan?
Die banen zouden zo ontstaan kun
nen zijn bij de vorming van het zon
nestelsel. Dat lijkt niet zo waar
schijnlijk, omdat ze met deze baan
een relatief groot richtingsverschil
zouden hebben met het gros van de
planeten simalen, wat samenklonte
ring erg bemoeilijkt.
Een andere hypothese is dat mis
schien nog niet eens zo heel lang
geleden, kosmisch gezien dan, een
passerende ster ooit eens een aantal
zonnestelsel objecten een eind mee
getrokken heeft. Ook die kans wordt
niet zo groot geacht, omdat de ster
dichtheid zo laag is dat de kans op
een nabije passage, dicht genoeg om
een aantal TNO’s mee te trekken,
vrijwel uitgesloten is.
Waar wel rekening mee gehouden
wordt is dat de Zon mogelijk in een
open sterhoop is ontstaan. Dus in de
allereerste fase van het zonnestelsel
zou het mogelijk zijn geweest dat een
nabije ster dit veroorzaakt heeft.
Aan de hand van de Gaia metingen
zijn astronomen wel op zoek naar de
geboorteplek van de Zon, dus wel
licht horen we hier ooit nog wat van.
Als laatste wordt de aanwezigheid
van planeet IX, ergens in de buiten
ste regionen van het zonnestelsel, als
veroorzaker van de vreemde TNO
banen gezien. De planeet zou moge
lijk tien keer zwaarder zijn dan de
Aarde, twintig keer zover weg staan
als de planeet Neptunus en in 10.000
tot 20.000 jaren om de Zon draaien.
Inmiddels zijn daarmee computersi
mulaties uitgevoerd, en er is ook een
gebied aan de hemel geselecteerd
waar planeet IX zich zou bevinden.
Echter er is nog niets gevonden.
 

Middag pauze.
Inmiddels is het al dik drie uur ge
weest, tijd voor de middag koffie
pauze. Omdat de temperatuur bui
ten best drukkend warm geworden
is, gaan de meesten toch aan het
mineraalwater en vruchtensap. Boven
de Alpen hangen dikke onweersbui
en, en het is vanaf de sterrenwacht
een mooi gezicht de bliksemflitsen
op de bergen te zien.
 
Exoplanetoïden door Bernd Gähr
ken.
Bernd is een actief waarnemer, en hij
doet eigenlijk van alles: sterbedek
kingen, meteoren, astrometrie, ex
oplaneten en nog meer. Hij woont in
München, vlak bij de volkssterren
wacht. Deze sterrenwacht is regel
matig open voor publiek, voor scho
len en groepen wordt veel gedaan en
de leden van de sterrenwacht kunnen
eigenlijk bijna altijd gebruik maken
van de telescopen. De grootste tele
scoop is een 80 cm Cassegrain, en
hoewel de sterrenwacht middenin de
stad staat, kun je met zo’n opening
toch nog wel wat zien. Als camera is
een ATIK314L geïnstalleerd.
 
De overgang van exoplaneten voor
een ster kun je al met een kleine tele
scoop meten, natuurlijk afhankelijk
van de grootte van de ster en de
grootte van de planeet. Maar Bernd
stelt zichzelf de vraag of je ook over
gangen van kleine planeten, dus
planetoïde’s en TNO’s bij andere
sterren zou kunnen meten.
 
Stel dat we op een verre planeet
zouden staan en we willen een over
gang van de Aarde over de Zon
meten, wat is dan de afzwakking? De
lichtflux is evenredig met het opper
vlak, dus voor de afname in lichtflux
bij een overgang moeten we de op
pervlakken op elkaar delen. Voor
een Aarde overgang voor de Zon
kom je dan op een lichtflux afname
van 7,42E-05, wat gelijk staat aan
0,00008 magnitude. En wat is de
afzwakking als de dwergplaneet
Pluto voor de Zon langs zou bewe
gen? Deze is dan 0,000003magnitu
de. Dat is niet waar te nemen.
Maar stel nu dat Pluto voor een witte
dwergster, klasse M, langs zou gaan.

Zoals bekend is een witte dwerg veel
kleiner dan de Zon. Een dwergster
met een massa van 1,44 keer de zon
smassa, wat de maximum massa
voor een dwergster is, heeft een the
oretische diameter van 1330 km. Dat
is kleiner dan de diameter van Pluto,
welke 2370 km bedraagt. Een over
gang van Pluto over een witte dwerg
zou dus een volledige bedekking zijn!
Een witte dwerg van 0,5 keer de
massa van de Zon heeft een theore
tische diameter van 19200 km. Als
een dwergplaneet als Pluto voor z’n
ster zou langs gaan geeft dat een af
zwakking van de helderheid van
0.017 magnitude. Ook dat is waar
neembaar met amateur instrumen
tatie mits de ster lichtmeting niet te
zwak is en een goede signaal/ruisver
houding heeft. Alleen de kans dat
een hemellichaam precies voor een
relatief kleine witte dwergster langs
gaat is natuurlijk wel veel kleiner dan
bij een grote ster. Het rotatievlak
moet dan vrijwel precies in het aard
vlak liggen. Amateurs kunnen dus
wel degelijk dwergplaneten en plane
toïden bij ver weg staande witte
dwergsterren ontdekken!
 
Over astronomische profielwerkstuk
ken van studenten.
Markus Griessen, vrijwilliger bij de
Volkssterrenwacht in Winterthur,
vertelt wat over zijn ervaringen met
studenten die een profielwerkstuk
moeten maken, en voor sterrenkun
de kiezen. Markus begeleidt deze
studenten. Dat begeleiden bestaat
uit het op weg helpen, dus een goed
onderwerp kiezen en een goede op
bouw ontwerpen. Daarna assistentie
bij het gebruik van de waarneem
instrumenten van de sterrenwacht,
natuurlijk alleen als dat nodig is.
Soms kan er ook informatie uit vrij
beschikbare databasen gebruikt
worden. En tenslotte kan hij nog
advies geven bij het schrijven.
De sterrenwacht heeft de beschik
king over een 60 cm f3,8 astrograaf,
een 203 mm refractor en een 40 cm
Ritchey-Chretien.
De studenten moeten het werkstuk
zelf schrijven, en zijn er ook zelf
verantwoordelijk voor wat ze ge
bruiken, met andere woorden of ze
het advies gebruiken of zich er niets
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van aantrekken. De ervaringen van
Markus zijn wisselend, maar over
wegend positief. Soms komen er echt
briljante werkstukken uit, maar hem
valt ook op dat veel studenten geen
tijd hebben, weinig binding met het
onderwerp kunnen krijgen, niet sys
tematisch iets kunnen opzetten of
een slechte uitdrukkingsvaardigheid
hebben.
Hij noemt een aantal voorbeelden:
Een slecht voorbeeld is iemand die
een werkstuk heeft gemaakt over
astrologie. De student geeft uitein
delijk aan dat er geen bewijs is dat
astrologie inderdaad een bewezen
wetenschap is, maar … indien zoveel
mensen astrologie gebruiken moet
het wel werken.
Maar er zijn ook profielwerkstuk
ken die de sterren van de hemel laten
vallen, en waarvan ook Markus veel
opgestoken heeft. Zoals een studen
te die een onderzoek heeft gedaan
aan de classificatie van planetoïden.
En sommige werkstukken zijn ook
met prijzen beloond.
 
Nieuws van het Faulkes Telescoop
Project, door Paul Breitenstein en
Lothar Kurtze.
In Duitsland worden door meerdere
middelbare scholen voor het maken
van profiel werkstukken door de
leerlingen gebruik gemaakt van de
Faulkes telescopen. Dat zijn twee
telescopen met een opening van 2
meter, waarbij de ene in Australië
staat en de andere in Hawaii. De
telescopen worden ondersteund
door de Dill Faulkes Educational
Trust (https://www.faulkes.com/ en
http://resources.faulkes-telescope.com/ ).
Faulkes is een rijk persoon die met
dit initiatief jongeren wil stimuleren
onderzoeken te doen in exacte we
tenschappen. Scholen kunnen tegen
een gunstig tarief met de telescopen
observeren. Behalve in Duitsland
wordt ook vanuit Engeland en Polen
veel gebruik gemaakt van deze faci
liteiten.
Waarom gebeurt dat eigenlijk niet in
Nederland?
 
In dit geval gaat het over een school
in Münster, die met succes een “ver
dwenen” planetoïde weer heeft op
gespoord. Ze zijn gaan zoeken in het

De 2 meter Faulkes telescoop waar
mee de scholieren waarnemingen
kunnen verrichten. Opname van:
http://www.faulkes-telescope.com/
observing/the-telescopes/

1 sigma waarschijnlijkheids gebied
waar de planetoïde zich zou moeten
ophouden. Omdat de helderheid
naar verwachting magnitude 22 zou
zijn, is er lang belicht. Maar aange
zien daar een beperking op zit ten
gevolge van de eigen beweging van
de planetoïde tussen de sterren, zijn
steeds van hetzelfde gebied 9 opna
mes van 3 minuten gemaakt Deze
serie is vervolgens gestackt op de
beweging van de planetoïde. Voor
het gehele zoekgebied heeft dat uit
eindelijk veel opnames gevergd,
waardoor de waarneemkosten toch
relatief hoog uitkwamen voor de
school.
 

Start van het kleine planeten project
op de Vega Sterrenwacht.
Lothar gaat verder met de volgende
korte presentatie, waarin hij aan
geeft dat men ook op de Vega Ster
renwacht wil beginnen met het waar
nemen van planetoïden. Maar ja, dat
zal ook vast geen probleem zijn op
een 800 meter hoge berg, in het pik
kedonker met een telescoop van 60
cm en een moderne FLI-ML16803
camera.
 

Zaterdagavond.
Inmiddels is het tegen half zes gewor
den. De donder is in de zaal hoor
baar en het water valt met bakken
uit de hemel. We wachten maar even
totdat het ergste gedeelte van de bui
is weggetrokken, en gaan dan naar
de parkeerplaats, waar de auto’s
staan. Ik zit weer bij Gerhard, Katrin
en Jens in de auto, en we rijden nu
via een andere weg binnendoor naar
Anthering terug. Hier staat nergens
bewegwijzering, maar Jens is hier
vrijdagmiddag met de fiets langsge
komen, en hij weet de weg.
Tegen de tijd dat we bij het hotel zijn,
is het droog en schijnt de Zon. Ik
besluit voor het avond eten nog een
stukje te lopen, maar na een half
uurtje begint het in de verte weer te
donderen en te weerlichten. Zodoen
de ga ik toch maar eerder terug dan
de bedoeling was, en ben net op tijd
voor de bui losbarst weer terug.
Vanonder het afdak bij het hotel sta
ik nog een tijdje naar de bliksem
schichten te kijken. Altijd weer een
imposant gezicht.
 
Precies om half acht begin het diner.
Er is keuze uit vijf menu’s, en de
keuze is in de middag, tussen de
presentaties door, al gemaakt. Het
eten staat dan vlot op tafel. Ik zit een
tijdje naast Bernd, en ik verwonder
mij elke keer weer wat hij allemaal
doet. Tegenover mij zitten Peter en
Sonja Lindner uit Hoyerswerda, die
ook erg actief zijn met sterbedekkin
gen. Het is een erg gezellige avond.
Op het einde moet er een soort
schnaps gedronken worden (ik weet
de naam niet precies). Het is een
drankje dat gemaakt wordt uit de
jonge groene knoppen van de top
van een boom, en het smaakt en ruikt
inderdaad fris en groen en harsach
tig.
 
De volgende morgen om zes uur
word ik weer wakker van de kerk
klokken welke oproepen voor de
vroege mis. Die sla ik maar over en
probeer nog even te slapen, wat na
tuurlijk niet meer lukt. Om 09:00 uur
vertrekken we weer naar de Vega
Sterrenwacht. Vandaag zijn de tem
peraturen wat beter, nog steeds
warm, maar niet meer te warm.
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Taukam – de camera in het primaire
brandpunt van de Tautenburger Sch
midt Telescoop.
Bingfried Stecklum is medewerker
op de Thüringer Landessternwarte
Tautenburg en vertelt over de nieu
we “superogen” van de 2 meter tele
scoop. De TAUKAM (Tautenburg
Kamera) is afgelopen november
geïnstalleerd en heeft een CCD van
6144 * 6160 beeldpunten, dus bijna
38 miljoen pixels, opgedeeld in vier
kwadranten. De camera wordt tot
-110oC gekoeld.
Hij zal vooral ingezet worden voor
onderzoek aan de rotatie en variabi
liteit van zeer jonge sterren en uitbar
stingen en explosies van massarijke
oude sterren. Maar omdat de beeld
grootte 1,3*1,3 graden bedraagt, is
de camera natuurlijk ook uitermate
geschikt om planetoïde’s op te spo
ren of terug te vinden. Zie ook:
http://www.tls-tautenburg.de en http://
www.tls-tautenburg.de/TLS/fileadmin/
homepage/taukam/2018-11-PM-TAU
KAM-Kamera.html
Misschien wel aardig te vermelden is
dat op de sterrenwacht, welke in de
buurt van Jena ligt, ook een LOFAR
station is ingericht.
 

Astrometrie met CMOS censoren, of
worden het alleen leuke plaatjes?
Het grote voordeel van CMOS de
tectoren is dat ze veel goedkoper zijn
dan CCD’s. Maar zijn ze ook zo
goed? Jürgen Linder heeft een onder
zoek gedaan in hoeverre de nieuwe
CMOS detectoren ook geschikt zijn
om astrometrie aan planetoïden te
doen. Jürgen heeft drie hoogwaardi
ge CMOS camera’s getest, welke hij
voor dat doel te leen heeft gekregen

van de firma Astroshop. De gangba
re CMOS camera’s zijn 12 bits, dat
is minder dan de 16 bits van CCD’s,
maar voor astrometrie is dat niet zo
belangrijk.
De drie camera’s hebben een quan
tum efficiëncy van respectievelijk
78%, 84% en 60%, bij een aanschaf
prijs van 1100, 1300 en 1600 Euro,
waarbij de laatste wel de grootste
detector heeft. Maar voor astrome
trie valt deze eigenlijk al af in ver
band met het lage rendement. De
detectors vertonen artefacten in het
beeld, zoals strepen of vlekken, en de
gevoeligheid is niet lineair. Ze zijn
daarom niet geschikt voor nauwkeu
rige fotometrische metingen. Voor
astrometrie zijn ze evenwel goed
bruikbaar.
 
Automatisch NEO waarnemingen
uitvoeren.
Bernard Häusler uit Maidbronn bij
Würzburg woont aan de rand van
een dorpje tegen de wijngaarden aan.
Hij heeft een LX200 12”f10 tele
scoop met een Optec reducer tot f5,6,
een Feathertouch focuseer inrich
ting en een ST10XME camera,
waarmee hij astrometrie bedrijft aan
planetoïden, kometen waarneemt,

maar ook zo nu en dan satellieten of
deepsky objecten. Voor de besturing
gebruikt hij The Sky-X.
Bernard is van beroep software en
gineer, en dat is ook zijn sterke punt
in de sterrenkunde. Bernard heeft
alles geautomatiseerd. Hij zet de te
lescoop buiten op een stoepje achter
zijn huis, en start het programma.
Daarna hoeft hij eigenlijk niets meer
te doen, en kan rustig gaan slapen.
Het programma verzorgt eerst de
uitlijning, gaat het beeld scherp stel
len en gaat vervolgens de hele nacht
waarnemingen doen. Dat betekent
continu opnamen maken van de
objecten welke Bernard heeft gese
lecteerd. Voor het waarneempro
gramma maakt hij een selectie uit de
NEOCP, schrijft dat vervolgens om
tot een plan. In dat plan staat op welk
tijdstip een bepaalde planetoïde
waargenomen moet worden, en
welke callibratie opnames daarbij
nodig zijn. Vervolgens schrijft hij
dan het script in Orchesta (een script
programma van The Sky-X).
 
Voor de presentatie heeft hij met een
andere camera een time-lapse film
gemaakt van 6 minuten welke zijn
telescoop en de sterrenhemel gedu

De twee meter telescoop van de
Thüringer Stenwarte, welke onlangs
is uitgerust met de Taukam camera.

De uitrusting waarmee Bernard zijn waarnemingen doet. Opname van de
website van B Hausler.
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rende een hele nacht vastlegt, en dat
is natuurlijk een prachtig gezicht. De
sterren bewegen langs de, daar erg
donkere hemel, terwijl zijn telescoop
object na object waarneemt. En on
dertussen zie je satellieten en vlieg
tuigen langs de hemel trekken. Het
ziet er allemaal erg geavanceerd uit,
maar aan de andere kant, dit zouden
amateurs zonder software achter
grond ook moeten kunnen. Er zijn
verschillende planetarium program
ma’s beschikbaar, waarbij een
scriptfunctie aanwezig is, met een
goede handleiding. Zie ook: http://
k87dettelbachvineyardobservatory.bay
ern/index.htm
 
Einde KPT.
De laatste presentatie is volgens de
afgesproken programmatijd afgelo
pen. Gerhard Lehman, de voorzitter
van de Kleine Planeten Werkgroep,
komt naar voren, en geeft aan dat
naar zijn mening ook deze KPT weer
erg geslaagd is geweest. Hij bedankt
de VEGA Sterrenwacht voor de
gastvrijheid, en kondigt aan dat de
volgende KPT in 2020 weer eens in
Drebach zal plaatsvinden.
Ik had dat inmiddels al wel begrepen
uit de conversatie tussen Gerhard en
Jens toen we in de auto op weg waren
van het hotel naar de Vega sterren
wacht. Drebach is ook een mooie
locatie, en ook voor degenen die er
wellicht een korte vakantie bij aan
willen knopen; het is een erg mooi
gebied met veel bezienswaardighe
den. Drebach is een klein plaatsje
niet ver van Chemnitz. Vervolgens
sluit Gerhard de KPT, en wenst ie
dereen een behouden thuisreis en
wellicht tot volgend jaar.
Een groot deel van de deelnemers
stapt dan al gelijk in de auto om naar
huis te rijden. De rest gaat nog een
hapje eten in de naburige Gasthof
“Kaiserbuche”. Een klein groepje
van acht personen, inclusief mijzelf,
heeft zich opgegeven voor de stads
wandeling in Salzburg. Die begint
om twee uur, dus we gaan ook snel
een hapje eten, om daarna op weg te
gaan naar Salzburg. We vertellen de
waard dat we weinig tijd hebben,
maar zo snel de warme hap daar op
tafel staat, heb ik nog nooit meege
maakt. Het is overigens wel een ge

Aandachtig luisteren we naar de rondleidster wat ze ons te vertellen heeft op
het grote plein voor het paleis van de Resident tijdens de stadstoer door
Salzburg.

recht uit het dag menu, en waar
schijnlijk hoeven ze in de keuken
alleen maar de hap uit de pan op het
bord te scheppen.
 
Een half uur later vertrekken we.
Bernd Gährken en ik mogen meerij
den in de auto van Detlef en Gabi
Koschny.
Onderweg krijgen we het zo over de
waarnemingen van Bernd van de
meteoriet inslagen op de Maan, en
dat hij eigenlijk van alles wat je maar
kunt waarnemen ook daadwerkelijk
doet. Bernd legt uit dat er eigenlijk
wat toeval in het spel is. Hij heeft ooit
eens een video gemaakt van de don
kere zijde van de Maan, maar daar
nooit iets mee gedaan. Totdat hij in
de afgelopen winter zijn been brak.
Toen had hij niets meer te doen, en
vervolgens is hij al die video’s maar
eens af gaan kijken. En inderdaad,
er stonden wat inslagen op. Er
schijnt trouwens nog geen goede
software te zijn om deze inslagen
automatisch op de video te detecte
ren, dus wie zich geroepen voelt…
 
Franz Mahnig van de Vega Sterren
wacht, die de stads rondwandeling
heeft georganiseerd, rijdt voor ons
uit. Uiteindelijk komen we terecht in
een grote ondergrondse parkeerga

rage. Salzburg ligt aan de rivier de
Salzach. De oude stad ligt letterlijk
ingeklemd tussen de rivieroever en
een steile rotswand van zo’n 70 meter
hoog. Op deze rots staat een oude
burcht, met daarnaast een park.
Tijdens de tweede wereldoorlog zijn
in deze rots grote ruimtes gemaakt
welke konden dienen als schuil
plaats. Later zijn deze omgebouwd
tot parkeergarages.
 
In de omgeving werd vroeger veel
zout gewonnen, vandaar ook de
naam Salzburg en Salzach.
 
De stadsgids, een Salzburgse dame,
leidt ons eerst een klein stukje rond
in de nieuwere stad aan de andere
zijde van de Salzach. Daar zien we
het geboortehuis van Doppler. Ze
begint ons uitgebreid uit te leggen
waarmee Doppler bekend geworden
is en hoe het Doppler effect werkt,
wat enige hilariteit in de groep ver
oorzaakt, omdat het voor sterren
kundigen bijna dagelijkse kost is. In
de oude stad zien we natuurlijk het
geboortehuis van Mozart, het paleis
van de resident, allerlei kleine en nog
kleinere gassen en het kleinste huis
van Salzburg, waar net een bed in
kan staan. We betreden ook de Dom,
en dat is ook echt de moeite waard.

20



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Veel mooie schilderijen, beelden en
gebrandschilderde ramen. Boven
dien heeft de Dom een groot orgel en
4 kleinere orgels, welke gelijktijdig
kunnen spelen. Er is een speciale
techniek bedacht om het geluid in de
grote ruimte met elkaar synchroon
te houden.
Wat verder opvalt, en dat vind ik zelf
toch wel een minpunt, is het grote
aantal toeristen. Heel veel Chinezen,
maar ook Japanners, Amerikanen,
Engelsen en noem maar op.
 
Aan het einde van de rondwande
ling, om vier uur, mogen we nog even
naar binnen naar het Natur Muse
um, maar daar heb ik maar van af
gezien, net als de anderen overigens.
Voor vandaag is het eigenlijk wel
mooi geweest. Na van elkaar af
scheid genomen te hebben, gaat
ieder zijns weegs. In mijn geval ben
ik naar het station gewandeld, via de
Mirabell Garten, en de Lokal Bahn
naar Anthering genomen. Vanuit
het station in Anthering kun je door
een bos op een fietspad komen langs
de Salzach, en daar heb ik nog een
stuk gelopen om de stadsdrukte uit
het hoofd te laten waaien, alvorens
naar het hotel terug te keren.
 

Groepsfoto van de deelnemers aan de Kleine Planeten Tagung.

De terugreis.
De laatste nacht ben ik de enige
overgebleven KPT deelnemer in het
hotel, dus het is er erg rustig. De
volgende ochtend pak ik om negen
uur de trein terug naar Salzburg, om
daar op de EC (sneltrein) naar
Frankfurt te stappen. Ergens in de
buurt van Rosenberg, halverwege
Salzburg en München gaat de trein
opeens stilstaan. Korte tijd later
wordt duidelijk waarom; er is een
kraan op de rails gevallen, en hoe
lang het duurt voordat die er weer af
is, weet niemand.
Die kraan wordt gebruikt bij de
aanleg van het hoge snelheidsspoor
wat op sommige plaatsen pal langs
de bestaande spoorlijn loopt. Geluk
kig kunnen we na 40 minuten verder,
maar omdat we dan niet meer in de
dienstregeling passen, wordt de ver
traging steeds groter, en is in Frank
furt omstreeks een uur. De aanslui
ting richting Arnhem mis ik dan, dus
dat wordt de volgende trein, een uur
later. Gelukkig heb ik een goed boek
bij me, dus ik verveel me niet. Tijdens
de terugreis, deels een andere route
als de heenreis, kom ik ook nog in
volle vaart langs Heppenheim, waar
we ook wel eens een KPT hebben
gehad.

De ICE van Frankfurt naar Arn
hem, wordt in Keulen gesplitst. De
afdekkap op het voorstuk van de
trein, om de koppeling af te dekken,
wil er niet op, en dat geeft ook weer
een kwartier vertraging. Deze ver
traging wordt ingelopen voor Arn
hem, dus daar komen we op tijd aan.
Dan nog een stukje naar Nijmegen,
en de KPT 2019 zit er weer op voor
mij. Het was weer erg geslaagd, en
wie weet ben ik volgend jaar weer
van de partij in Drebach.
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Totale Sterbedekkingen 
Predictions : 20 Period : 01/07/2019 - 01/10/2019    
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  Ecl 
  d  m   y         h  m  s  s                    °    °    °     °    cm      
 16-07-2019  Tue  21:30:07  1  D   27490   9.1   9  148  -11   95°U       Par 
 16-07-2019  Tue  21:33:18  3  D   46753   8.2  10  149  -11   59°U       Par 
 16-07-2019  Tue  22:07:10  3  R   46753   8.2  12  156  -14   61°U       Par 
 24-08-2019  Sat  03:59:13  1  R    5652   3.8  49  136   -6  +71°S    4      
 24-08-2019  Sat  04:12:43  2  R    5687   4.8  50  140   -4  +19°S    4      
 25-08-2019  Sun  03:16:29  1  R    6757   7.6  39  108  -12  +89°N   10      
 25-08-2019  Sun  03:37:33  1  R    6766   6.8  42  113   -9  +85°S    7      
 25-08-2019  Sun  04:27:23  1  R    6796   6.2  48  126   -2  +62°S    7      
 26-08-2019  Mon  01:28:53  1  R    8517   7.4  16   75  -23  +61°N   10      
 26-08-2019  Mon  02:33:44  4  R    8620   7.0  25   87  -17  +23°N    8      
 27-08-2019  Tue  04:04:15  2  D   10907   3.5  30   92   -6  -17°N   10      
 27-08-2019  Tue  04:31:54  2  R   10907   3.5  34   98   -2  +37°N    4      
 11-09-2019  Wed  00:12:19  1  D   29252   4.9  10  219  -33  +90°N    7      
 14-09-2019  Sat  19:15:21  1  R   32209   4.4   6  107  -12  +45°S    8      
 14-09-2019  Sat  21:20:03  1  R      51   4.6  22  133  -28  +32°S    6      
 18-09-2019  Wed  04:25:22  2  R    3360   6.2  41  222   -9  +51°N    8      
 21-09-2019  Sat  00:53:01  1  R    6305   6.4  36  105  -34  +79°N    7      
 22-09-2019  Sun  23:57:18  2  R    9801   7.0  14   71  -38  +38°N   10      
 24-09-2019  Tue  02:48:35  2  R   11862   6.8  29   93  -24  +20°S    7      
 26-09-2019  Thu  04:10:51  1  R   15019   7.4  20   90  -13  +35°S    9      
 

Toelichting op de tabel Totale Sterbedekkingen

De kolommen   Gebruikte eenheden

Date Datum h Uren

Day Dag van de week m Minuten

Time Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time s Seconden

A Nauwkeurigheid van voorspelling o Graden

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

XZ XZ nummer van de ster cm Centimeter

Mag Magnitude van de ster    

Al Hoogte van de ster    

Az Azimut van de ster    

Sn Hoogte van de zon    

CA Cusp angle    

Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter    

De voorspellingen zijn gemaakt voor sterrenwacht 'De Sonnenborgh' te Utrecht (5,129 OL; 52,086 NB), waarbij
is uitgegaan van een onervaren waarnemer die beschikt over een teleskoop met een diameter van 10 centimeter of
minder.
 

22



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
In het tweede kwartaal werden er meer dan 20 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden verricht. Jan
Maarten Winkel had 3 positieve waarnemingen. Geweldig!
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. 
       
1 apr. 50 Virginia X    
8 apr. 20098 Shibatagenji    X 
10 apr. 62470 2000 SH216  X X X 
12 apr. 19810 Partridge    X 
14 apr. 717 Wisibada  X   
15 apr. 4716 Urey    0,41s 
15 apr. 71154 1999 XJ192    X 
19 apr. 102033 1999 RU107    X 
20 apr. 95946 2003 MP7    X 
21 apr. 22870 Rosing    X 
22 apr. 22703 1998 RO44    X 
26 apr. 41680 2000 UY8    X 
26 apr. 4715 1989 TS1    X 
28 apr. 19020 2000 SC6  X  X 
13 mei 308 Polyxo    10,9s 
28 mei 50000 Quaoar X    
3 juni 1276 Ucclia  X  X 
6 juni 19523 Paolofrisi    X 
12 juni 5053 Chladni    0,96s 
 
 
 

Urey
Op 15 april werd door Jan Maarten
Winkel een bedekking waargeno
men door (4716) Urey met een duur
van 0,41 seconden. De intrede was
om 20h59m49,35s en de uittrede om
20h59m49,76s UT. Het 20 km brede
schaduwpad zou over Bremen en
Hannover liggen, maar bleek meer
dan 200 km naar het zuidwesten
verschoven te liggen.
 
Polyxo
Op 13 mei werd door Jan Maarten
Winkel een bedekking waargeno
men door (308) Polyxo met een duur
van 10,9 seconden. De intrede was
om 01h36m46,15s en de uittrede om
01h36m57,07s. Ook Esdert Edens
(NL), Chad Ellington (D), Christian
Weber (D), Olivier Schreurs en Pa
trick Dumoulin (B) hadden een be
dekking met een duur van 11,20,

10,2, 1,76 resp. 5,44 seconden. Het
was een moeilijke waarneming, met
een helderheidsafname van slechts
0,3 magnitude. Zie figuur 1 voor de
koorden en het ISAM model.
 
Chladni
Op 12 juni werd door Jan Maarten
Winkel een bedekking waargeno
men door (5053) Chladni met een
duur van 0,96 seconden. De intrede
was om 22h20m26,41s en de uittrede
om 22h20m27,37s UT. Esdert Edens
had een mis. Het 24 km brede scha
duwpad bleek ongeveer 2 padbreed
tes naar het zuiden verschoven te
liggen.
 
Bedekkingen elders in Europa
Op 29 maart werd door Kattentidt
(Duitsland) een bedekking waarge
nomen door (3745) Petaev met een
duur van 0,24 seconden.

Ook op 29 maart werd door Manek
(Tsjechië) een bedekking waargeno
men door Jupiter trojaan (2207)
Antenor met een duur van 2,80 se
conden. Zes andere waarnemers in
Nederland, Duitsland, Tsjechië en
Oostenrijk hadden een mis.
Op 31 maart werd door Jarmoc en
Burzynski (Polen) een bedekking
waargenomen door (259) Aletheia
met een duur van 16,55 seconden.
Vijf andere waarnemers in Duits
land en Polen hadden een mis.
Op 1 april werd door 7 waarnemers
vanuit Tsjechië en Slowakije een
bedekking waargenomen door (50)
Virginia met een duur van 1,56 tot
6,50 seconden. Eberhard Bredner
had een mis. Zie figuur 2 voor de
koorden.
Op 2 april werd door Haymes, Tal
bot en Tickner (UK) een bedekking
waargenomen door (554) Peraga
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Figuur 1

Figuur 2

24



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

met een duur van 8,64 tot 10,24 se
conden.
Op 12 april werd door Pratt (UK)
een bedekking waargenomen door
(19810) Partridge met een duur van
0,96 seconden. Jan Maarten Winkel
had een mis.
Op 22 april werd door 11 waarne
mers in Tsjechië, Duitsland, Frank
rijk en Slowakije een bedekking
waargenomen door (145) Adeona
met een duur van 3,01 tot 18,49 se
conden. Er werd een dubbelster be
dekt met een scheiding van slechts
0,0048 (+- 0,0011) boogseconden!
Zie figuur 3 voor de koorden.
Op 25 april werd door Perello, Selva,
Schnabel en Rovira (Spanje) een
bedekking waargenomen door (129)
Antigone met een duur van 10,79 tot
18,50 seconden. Zie figuur 4 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 26 april werd door Canales
(Spanje) een bedekking door (536)
Merapi waargenomen met een duur
van 4,52 seconden.
Op 9 mei werd door Jarmoc (Polen)
een bedekking door (201) Penelope
waargenomen met een duur van
maar liefst 18,3 seconden.

Op 13 mei werd door Talbot (UK)
een bedekking door (36222) 1999
TG246 waargenomen met een duur
van 1,07 seconden. Boninsegna (Bel
gië) had een mis.
Op 14 mei werd door Castellani
(Frankrijk) een bedekking door
(5687) Yamamotoshinobu waarge
nomen met een duur van 0,48 secon
den.
Op 15 mei werd door Conjat en Le
Cam (Frankrijk) een bedekking
door (159) Aemilia waargenomen
met een duur van 6,00 resp. 5,71 se
conden.
Op 20 mei werd door Goncalves
(Portugal) een bedekking door (6)
Hebe waargenomen met een duur
van 5,44 seconden.
Op 26 mei werd door Janik (Tsje
chië) een bedekking door (679) Pax
waargenomen met een duur van 3,8
seconden.
Op 28 mei werd door Leroy e.a.
(Frankrijk) een bedekking door
(50000) Quaoar waargenomen met
een duur van 30,0 seconden. Dit
betrof een voorspelling van het
Lucky Star project.

Op 30 mei werd door Castellani en
Vaudescal (Frankrijk) een bedek
king door (924) Toni waargenomen
met een duur van 17,08 resp. 10,88
seconden.
Op 1 juni werd door Kubanek en
Polak (Tsjechië) een bedekking door
(74) Galatea waargenomen met een
duur van 11,5 resp. 11,4 seconden.
Op 7 juni werd door Rottenborn en
Polak (Tsjechië) een bedekking door
(147) Protogeneia waargenomen
met een duur van 3,84 resp. 2,56 se
conden.
Op 20 juni werd door Conjat (Frank
rijk) een bedekking door (586)
Thekla waargenomen met een duur
van 6,9 seconden.
Op 23 juni werd door Conjat (Frank
rijk) en Baruffetti (Italië) een bedek
king door (130) Elektra waargeno
men met een duur van 15,6 resp.
18,32 seconden.
Ook op 23 juni werd door Conjat
(Frankrijk) een bedekking door
(266) Aline waargenomen met een
duur van 5,0 seconden.
 

Figuur 3
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Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 9
bedekkingen geselecteerd. De plane
toïde Fini geeft een grote kans voor
NEDERLAND.
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/
 

Agenda
30 aug – 3 sep 2019 ESOP XXXVIII te Parijs

? november 2019 amateur bijeenkomst te Goirle

? april 2020 Sterbedekkersdag / KPD te Bussloo?

9 mei 2020 jaarvergadering KNVWS te Leiden

14 - 16 juni 2020 Kleine Planeten Tagung te Drebach, Duitsland

Figuur 4
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 JULI 2019 – 9 OKTOBER 2019 
 
Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 
Za/zo 18-08 00.04 44 162 759 Vinifera 53 km 13.2 Scandinavië 
Zo/ma 26-08 00.30 28 145 1015 Christa 101 km 13.9 Turkije 
Di/wo 28-08 03.18 25 227 624 Hektor 132 km 14.7 Spanje 
Di/wo 04-09 04.19 38 115 511 Davida 337 km 11.6 Engeland 
Di 24-09 22.24 30 125 113 Amalthea 48 km 12.4 Italië 
Za 28-09 18.17 34 157 3709 Polypoites 66 km 16.7 Griekenland 
Zo 29-09 22.47 39 117 3171 Wang Shouguan 47 km 15.2 Scandinavië 
Wo 02-10 20.01 21 124 795 Fini 79 km 13.8 NEDERLAND 
Wo 09-10 21.40 25 224 547 Praxedis 73 km 13.6 Polen 
 
Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max 
Za/zo 18-08 UCAC5 488-134811 10.7 23h02m.4 07º31’ 2.6 5s 
Zo/ma 26-08 UCAC5 426-001328 10.1 01h10m.9 -04º50’ 3.8 16s 
Di/wo 28-08 TYC 5246-00764-1 10.2 23h19m.2 -02º41’ 4.5 8s 
Di/wo 04-09 TYC 1330-00534-1 10.5 06h46m.4 16º37’ 1.4 10s 
Di 24-09 TYC 0040-00504-1 10.9 02h02m.7 04º22’ 1.7 5s 
Za 28-09 UCAC5 442-111885 10.3 20h25m.4 -01º38’ 6.4 7s 
Zo 29-09 TYC 1223-01453-1 10.1 02h49m.1 16º14’ 5.0 7s 
Wo 02-10 TYC 4672-00259-1 10.7 00h31m.0 -02º23’ 3.2 5s 
Wo 09-10 UCAC5 433-107716 10.9 20h39m.0 -03º29’ 2.8 7s 
 
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 
 

 
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- 

 

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2019
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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