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Redaktioneel
Op 2 juli vond de totale zonsver
duistering plaats in de Atacama
woestijn in Chili. Voor Boelie
Boelens was dit zijn elfde totale
zonsverduistering, en alle zijn ge
slaagd! Lees verder voor een ver
slag van zijn hand.

Inhoud
nummer 138
Eclips in Almirante Latorre (Chili)
Boelie Boelens
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Met sterbedekkingen door plane
toïden worden o.a. de grootte van
de kleine planeten bepaald, maar
je kunt er ook de diameter van de
bedekte sterren mee meten. Hoe
dat gaat legt Henk de Groot uit.
Op 21 september heeft Henk ook
weer een eclips waargenomen van
een maantje bij een planetoïde.
Het ging dit keer om planetoïde
(702) Alauda. Tijdens de eclips
liep de helderheid terug met 0,1
magnitude. Hoe Henk te werk
gaat, kunt u in zijn verhaal lezen.
Dit jaar werd ESOP XXXVIII
(European Symposium on Oc
cultation Projects) gehouden in
Parijs. Het symposium vond
plaats van 30 augustus tot 3 sep
tember. Er was geen delegatie uit
Nederland aanwezig. Toch wordt
er een korte impressie gegeven van
dit jaarlijkse symposium.
Ik wens u veel leesplezier met deze
Occultus.
Jan Maarten Winkel

Sterdiameters bepalen met behulp van bedekkingen
Henk de Groot
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Eclips in Almirante Latorre (Chili)
Door Boelie Boelens
Ik zei eerder dat ik naar de eclips van 2020 zou gaan (zie Occultus nummer 130), maar er gingen steeds meer
kennissen en vrienden van mij mee naar deze. Bovendien was deze reis een hele bijzondere: de gebroeders Linders
regelden rondleidingen naar bijna alle sterrenwachten van Chili; o.a. La Silla, Cerro Tololo, ALMA en de VLT
(en wie wil die nou niet zien). Deze kans kreeg je dus niet gauw weer. Dus i.p.v. 2020 pak ik die van 2 juli 2019. En
dat was maar goed ook, want dit werd weer een belevenis om nooit te vergeten. Jan Maarten was ook weer van
de partij.
De groep was ook een stuk kleiner
als die van Amerika. We reden nu
met kleine busjes. Veel leuker eigen
lijk. Jan Maarten had het in Occultus
137 al over deze reis gehad. Ik ga het
alleen over de eclips hebben. En ook
deze was me gunstig gezind. Mijn
11de. En nog steeds 100% score.
Sommige mensen beginnen nu echt
te denken dat ik echt geluk breng en
willen graag dat ik ook mee ga in
2020. Helaas... dat gaat hem niet
worden. Kost 1e een hoop pegels; en
ik moet ook het een het ander aan
het huis doen. En 2e twee keer naar
hetzelfde land doe ik niet. Maar kans
op helder weer is er wel dan. Meer
dan die van 2019, omdat ie laag aan
de hemel staat (wat ik begrepen heb).
In ieder geval... Dit was er eentje om
U tegen te zeggen en dan vooral het
landschap...

Aan belangstelling geen gebrek

Boelie aan het waarnemen
De avond voor de eclips gingen Wil
lem Linders, Jan Maarten en ik La
Serena in om ergens wat te gaan
happen. Roelof en Bert kwamen er
later ook bij. Erg gezellig. Wat mij
opviel hoe druk het wel niet was in
La Serena. 25 jaar geleden was ik er
ook; toen samen met de bekende
veteranen Georg Comello en Rein
der Bouma, en met Edwin van Dijk.
Toen zaten we in Potosi; tijdens die
eclips van 3-11-94. Het was nu echt
veel en veel drukker, en wat was er
een hoop veranderd. Tja, dat wil
wel... 25 jaar later...
De volgende ochtend om half 4 eruit.
Snel de spullen gepakt en in het
busje, en ik had nogal veel mee te
zeulen (3 statieven; de 8cm refractor
die ik nu wel heb meegenomen op de
Skywatcher, zodat ik kan volgen...)
en een fototas. Maar het lukte alle
maal. Het was in het begin bewolkt,
maar later klaarde het flink op. Eerst
naar het plaatsje, waar je wat kon
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eten en drinken. Later werd er ge
vraagd of er mensen nou alvast naar
boven konden gaan, de partytenten
en zo opzetten. Ik melde mij onmid
delijk aan; kon ik tenminste ook
gelijk een mooi plekje uitzoeken.
Naast mij gingen nog een aantal mee
(6 man). Eenmaal boven, bleken we
niet de enigen te zijn. Gelukkig niet
zo heel veel. De bedoeling was name
lijk alleen ons clubje, maar de bewa
king was net even weg, en ja... er
kwamen eclipstoeristen. Je kunt ze
ook moeilijk weg jagen, tenzij ze je
echt gaan storen. Maar we hebben
er helemaal geen last van gehad.
Gauw de tenten en mijn kijker opge
zet. Het was gewoon warm... Wat
een verschil met de eerste keer toen
we op deze plek kwamen (om te
verkennen). Het werd toen bewolkt
en juist op het tijdstip dat de totaliteit
zou zijn. Juist dat tijdstip en het
begon te waaien. Gewoon erg koud,
en nu... Het was gewoon warm.
Thermokleding kan uit. En oppas
sen voor verbranding. En het was
windstil. Het kon niet beter zelfs.
Werkelijk kraakhelder! Maar eerst
gingen we barbecuen. Erg lekker
allemaal. En dan tegen half 2 naar
boven. Niet iedereen was mee. Een
paar bleven in La Serena, o.a. Roe
lof, hij werd net op deze dag ziek...
Wel heeft ie hem gelukkig goed ge
zien, en wel aan het strand. Dat had
ook wel wat met zoveel Chilenen...

Onze groep had deze bergtop gekregen, andere groepen stonden op andere
bergtoppen
Cees en Menno hielpen mij om de
skywatcher op de pool te zetten en
goed vast te zetten. Het ging redelijk
goed, maar hij bleek nog wel veel
declinatiedrift te hebben, maar het
voldeed. Veel gave beelden gescho
ten tijdens de partiële fase, maar ik
werd weer veels te nerveus, en net
vlak voor de totaliteit stootte ik mijn
statief aan. Na zachtjes grutjes te
hebben gezegd, gauw weer in beeld
zetten. Door de spanning viel dat
niet mee, maar ja... Dit kost je wel
weer een flink aantal seconden. Ge
lijk de JVC camera achter de kijker
houden en filmen. Gelukkig ging dat
goed. En heb ik de rest er op, behal
ve het 2e contact dus niet.
En dan het landschap... Wat een
kleuren... Je had ogen te kort. Maar
ik heb nauwelijks vliegende schadu

wen gezien. Wellicht te laag? De
corona was ook wat gelig. De struc
turen waren nu veel moeilijker te zien
dan toen in El Salloum, Egypte. Ik
blijf er bij. Voor mij was dat nog
steeds de mooiste. Maar ja. Elke
eclips is anders. Dit was weer een heel
ander soort eclips. Qua landschap
was dit denk ik wel de mooiste, en
dan zo’n eclips op zo’n lage stand,
had ook wel wat. Schitterend was
dat. Die van Amerika 2017, die had
de mooiste corona van alle eclipsen
die ik heb gezien. Die van Indonesië
de mooiste en grootste protuberans.
Die van Venezuela 1998 qua plane
tenstand de mooiste: Jupiter en
Mercurius vlakbij de totaal verduis
terde Zon. En we zaten toen als enige
op het strand aldaar. Die van Bolivia
1994 de donkerste, die van 1999 met
het meeste geluk... Wij hadden die
gezien; 150 meter verderop, die men
sen niet. En die van 2008 in Novosi
birsk was ook heel bijzonder, met al
die bruidspaartjes.
Al met al... Het geeft een enorme kik,
en ook hoe mensen dan met elkaar
zijn. Iedereen is 1 met elkaar. De
spanning er naar toe en dan de ont
lading. Je kunt dat met niks anders
vergelijken. In 2023 hopen we er dan
pas weer bij te zijn.

Boelie heeft zijn 11e eclips in de
pocket
Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen
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Sterdiameters bepalen met behulp van bedekkingen
Door Henk de Groot
Het waarnemen van sterbedekkingen door planetoïden wordt vooral gedaan om de baan, en als het even meezit,
het profiel van de planetoïde te bepalen. Wat je er ook mee kunt doen is de grootte van de ster daaruit berekenen.
Ook sterbedekkingen door de Maan
zijn geschikt om sterdiameters te
bepalen, en dat is ook in het verleden
vaak gebeurd.
Hiermee samenhangend viel mijn
oog op een berichtje in Planoccult
van David Dunham over het recen
telijk meten van sterdiameters door
astronomen van het Veritas project.
David verwijst naar een artikeltje op
de website van Sky&Telescope,
waarin dit onderzoek beschreven
wordt.
Veritas is de afkorting van het Very
Energetic Radiation Imaging Tele
scope Array System in Arizona. Het
is een groep van vier twaalf meter
spiegeltelescopen. Elke telescoop
bestaat uit 350 hexagonale spiegel
segmenten. De telescopen zijn ge
bouwd om de zwakke Cherekov
straling waar te nemen. Zoals wel
bekend zal zijn, deze straling wordt
opgewekt in de atmosfeer als er hoog
energetische kosmische deeltjes met
hoge snelheid binnendringen in de
dampkring. Maar je kunt ze klaar
blijkelijk ook gebruiken voor sterbe
dekkingen door planetoïden. En een
zekere Wystan Benbow met zijn
collega’s hebben dat geprobeerd.
Voordeel Veritas
Zoals wel duidelijk zal zijn hebben
de telescopen geen erg scherp beeld,
hun primaire doel is alleen de zwak
ke Cherenkov straling te detecteren.
Ook voor het waarnemen van een
sterbedekking is een scherp beeld
niet noodzakelijk. Het belangrijkste
is een ze hoog mogelijke resolutie in
de tijd, en dat zal elke waarnemer die
hetzelfde doet in het visuele gebied
met een Watec camera kunnen be
vestigen. Door hun enorme grootte
hebben deze telescopen bovendien
nauwelijks last van scintillatie ver
oorzaakt door de lucht onrust.

Het Veritas complex met de 4 telescopen

Diffractie
Om de sterdiameter te kunnen meten
bij het begin en einde van een bedek
king, is het nodig het sterlicht met
een hoge tijd resolutie vast te leggen.
Een ster met een grote diameter zal
“geleidelijk” verdwijnen. Ook moet
hierbij rekening gehouden worden
met het diffractie patroon van het
sterlicht. In de praktijk is het ster
licht niet volmaakt puntvormig
maar rond, met daarom heen in
helderheid afnemende lichtringen.
Deze ontstaan door afbuiging (dif
fractie) langs de planetoïde rand.
Ook op visuele golflengtes is dat
soms waar te nemen met de Watec
camera. Probleem is meestal dat het
licht te zwak is om te kunnen zien,
en de tijdresolutie te laag is. Toch is
het mij een keer overkomen zoiets te
detecteren.

Eerste waarneming
De eerste poging wordt begin 2018
gedaan bij de bedekking van een
magnitude 10,2 ster door de 60 km
grote planetoïde (1165) Imprinetta.
De astronomen richten de telescoop
op de ster, en schieten 300 plaatjes
per seconde van een gebied met een
diameter van ruim 5 graden.
De resultaten wijzen op een schijn
bare diameter van de ster van 0,125
milliboogseconden (mbs). Gegeven
een afstand van bijna 2700 lichtjaar
komt dat uit op een werkelijke ster
diameter van 11 keer die van de Zon.
Enkele maanden later wordt een
tweede poging gedaan bij de bedek
king van de magnitude 9,9 ster TYC
278-748-1 door de planetoïde (201)
Penelope. Naar later blijkt doen ook
enkele amateurs waarnemingen aan

Resultaat van Veritas bij een sterbedekking door planetoïde Imprinetta
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dezelfde bedekking. Bij deze bedek
king worden maar liefst 2500 opna
mes per seconde gemaakt. Daarmee
zou het mogelijk zijn een sterdiame
ter van slechts 2 zonsdiameters op
die afstand te bepalen. Resultaten
wijzen op een diameter van twee keer
die van de Zon bij een afstand van
700 lichtjaar.

Resultaat van een sterbedekking door
Penelope op 22 mei 2018

Maanbedekkingen
Ook sterbedekkingen door de Maan
kunnen gebruikt worden om sterdi
ameters te bepalen. Volgens het ar
tikel van Veritas zijn slechts 17 ster
diameters op deze manier bepaald.
De nauwkeurigheid van de bepaling
met maanbedekkingen is kleiner
omdat de Maan veel dichter bij de
Aarde staat.

David Dunham bestrijdt echter dat
er maar 17 sterdiameters uit maan
bedekkingen bepaald zijn, en daar
heeft hij gelijk in. Beroemdste voor
beeld is wellicht de bedekking van
Aldebaran. Zelfs voor een amateur
met een kleine telescoop is te zien dat
Aldebaran langzaam achter de
Maanrand verdwijnt, zeker als de
relatieve snelheid van Aldebaran ten
opzichte van de Maanrand klein is.
De schijnbare grootte van Aldeba
ran is met behulp van Maanbedek
kingen bepaald op 10 mbs.
Alleen al in 1987 zijn van 124 sterren
de diameters bepaald uit in totaal
348 Maanbedekkingen.
Planetoïde bedekkingen
Er zijn twee bedekkingen bekend
waarbij uit een planetoïde bedek
king de sterdiameter is bepaald.
De eerste is een bedekking door
Antiope op 19 juli 2011 van een
magnitude 6 ster, welke door 57
waarnemers is waargenomen waar
bij er 46 een bedekking hebben ge
zien. Daarvan zijn 60 lichtcurves
goed genoeg om verder uitgewerkt te
worden.
Op deze lichtcurves is te zien dat de
ster langzaam uitgaat en weer aan
gaat.
Voor een juiste analyse moeten wel
een aantal voorwaarden aanwezig
zijn, nl:

- De schijnbare diameter van de ster
moet klein zijn ten opzichte van de
schijnbare diameter van de planetoï
de. Je kunt dan de rand als een rech
te lijn beschouwen welke over de ster
beweegt. Indien de schijnbare dia
meter van de ster relatief groot is ten
opzichte van die van de planetoïde,
dan moet het profiel van de plane
toïde in aanmerking worden geno
men, en dat is ook niet altijd goed
bekend.
– De diffractie moet verrekend wor
den. Bij deze bedekking is uitgegaan
dat de diffractie een effect heeft van
2 magnituden op 0,2 mbs en 5 mag
nituden op 0,5 mbs. Het effect op de
lichtintensiteit ten gevolge van de
diffractie moet dus bescheiden zijn.
– De ster moet geen enorme randver
zwakking vertonen, zoals je bij rode
superreuzen ziet.
– De relatieve snelheid en het profiel
van de planetoïde ten opzichte van
de ster moet goed bekend zijn op het
raakpunt.
In dit geval is de schijnbare sterdia
meter berekend op 2,1 mbs, terwijl
de schijnbare diameter van Antiope
68 mbs bedraagt op het moment van
de bedekking.
De tweede planetoïde bedekking
waarbij een sterdiameter bepaald
kon worden betreft de bedekking
door Patroclus op 21 oktober 2013.

Agenda
9 november 2019
? april 2020
9 mei 2020
6 - 7 juni 2020
28 aug – 1 sep 2020

amateur bijeenkomst te Goirle
Sterbedekkersdag / KPD te Bussloo?
jaarvergadering KNVWS te Leiden
Kleine Planeten Tagung te Drebach, Duitsland
ESOP XXXIX te Freiburg, Duitsland

Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

8

Totale Sterbedekkingen
Predictions
City
Aperture
Longitude

:
:
:
:

32
Utrecht
10 cm
05 07 44.4 E

Period
Observer
Experience
Latitude

:
:
:
:

01/10/2019 - 01/01/2020
Sonneborgh
1
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
d m y
03-10-2019
19-10-2019
20-10-2019
22-10-2019
22-10-2019
22-10-2019
22-10-2019
24-10-2019
25-10-2019
01-11-2019
01-11-2019
15-11-2019
15-11-2019
15-11-2019
16-11-2019
19-11-2019
19-11-2019
28-11-2019
05-12-2019
05-12-2019
09-12-2019
09-12-2019
10-12-2019
12-12-2019
13-12-2019
13-12-2019
14-12-2019
15-12-2019
18-12-2019
21-12-2019
23-12-2019
30-12-2019

Day
Thu
Sat
Sun
Tue
Tue
Tue
Tue
Thu
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Fri
Sat
Tue
Tue
Thu
Thu
Thu
Mon
Mon
Tue
Thu
Fri
Fri
Sat
Sun
Wed
Sat
Mon
Mon

Time
h m s
19:26:12
01:17:48
22:57:49
01:35:17
03:18:09
05:18:16
05:18:29
05:08:53
03:30:10
17:29:40
17:40:15
20:07:52
22:22:31
22:22:31
02:57:45
01:02:15
05:44:50
10:34:23
18:12:14
21:43:24
00:41:58
20:02:50
23:26:28
02:21:56
05:13:20
07:11:05
03:16:54
04:19:00
23:38:54
06:58:38
05:27:21
18:01:05

A
s
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2

P

XZ

D
R
R
R
R
R
R
R
R
D
D
R
R
R
R
R
R
R
D
D
D
D
D
D
R
R
R
R
R
R
R
D

23056
7240
11115
12913
13004
13140
13142
15897
17272
25468
25495
8444
85102
8632
8918
14052
14247
Jupiter
51
150
3360
4170
5373
6552
8444
8632
10401
12253
17633
19687
21334
30551

Mag
6.3
3.0
6.8
5.3
7.5
6.4
6.6
7.8
6.7
6.8
5.5
5.9
6.1
3.5
2.9
7.0
7.3
-1.4
4.6
5.8
6.2
6.1
6.1
5.3
5.9
3.5
6.0
5.3
4.0
7.2
6.8
7.1

Al
°
4
50
15
29
43
56
56
37
11
10
9
17
37
37
60
32
55
8
32
22
28
47
54
44
28
11
53
51
5
32
8
14

Az
°
227
128
73
93
116
154
154
121
92
207
209
75
100
100
196
101
193
145
169
227
247
145
203
244
271
292
230
230
86
172
128
219

Sn
°
-21
-42
-48
-41
-28
-9
-9
-11
-27
-12
-14
-39
-54
-54
-37
-52
-12
+16
-24
-54
-58
-41
-61
-47
-21
-4
-39
-30
-61
-7
-20
-21

CA
°
+90°S
+28°S
+70°N
+87°N
+89°N
+52°S
+43°S
+50°N
+22°S
+29°S
+53°S
+72°N
+43°N
+43°N
+78°S
+38°N
+76°N
-60°N
+60°N
+58°S
+77°N
+88°S
+70°S
+7°S
+59°S
+29°N
+69°S
+85°S
+78°S
+17°N
+80°N
+53°S

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2019
Cat.
B
A
B
B

Datum
20-10-19
21-10-19
21-10-19
17-11-19

Dag
Za/zo
Zo/ma
Zo/ma
Za/zo

Tijd (UT)
02:32
03:03
05:46
05:35

SAO-No.
78561
79558
79628
79401

Magn
7,4
7,0
7,1
6,8

h
54
51
59
51

Az
131
124
189
233

Zon
-34
-30
-5
-13
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10N
8N
2N
1S

Maan
65545378-

Dia
cm
9
4
10
4
10
6
7
10
7
8
4
9
8
4
4
10
10
6
4
7
9
9
10
8
10
4
8
6
4
9
7
8
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ESOP XXXVIII in Parijs
Door Jan Maarten Winkel
Van 30 augustus tot 3 september vond het European Symposium on Occultation Projects (ESOP) plaats in Parijs.
De voordrachten werden gehouden in de Cassini zaal in het Observatoire de Paris.
Het programma was weer volgens
het bekende recept: op vrijdagavond
was de welkomst receptie, welke
gehouden werd in café Oz. Op zater
dag en zondag waren de voordrach
ten over observatie technieken, het
vastleggen van de correcte tijd bij de
waarneming, demonstraties van o.a.
verschillende camera’s, resultaten
van waarnemingen, en de toekomst
van bedekkingen waarnemen.
Op zaterdagavond vond de zoge
naamde social dinner plaats in res
taurant La Baraka. Vlak daarvoor
werd de Arago koepel bezocht.
Op de maandag en de dinsdag kon
men nog deelnemen aan excursies
naar Fontainebleau kasteel en het
Camille Flammarion sterrenwacht.
Aangezien er geen delegatie uit Ne
derland aanwezig was, wil ik verwij
zen naar de website van ESOP 38:

http://lesia.obspm.fr/lucky-star/esop38/
index.php
Op de website van IOTA-ES staat in
de jongste uitgave van JOA een ver

slag opgenomen over dit symposi
um. Deze is te vinden op: http://
www.iota-es.de/joafree.html
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Alauda, een (vreemde) planetoïde om naar te
kijken
Door Henk de Groot
Het is inmiddels september geworden en de nachten worden weer langer. Dan breekt de tijd weer aan om aan
fotometrie te gaan doen. Gaat het bij sterbedekkingen tegenwoordig nog maar om enkele minuten waar te nemen,
bij fotometrie is dat echt andere koek. Het liefst vanaf zonsondergang tot zonsopkomst. Je wilt immers een zo
groot mogelijk deel van de lichtcurve vastleggen. Vandaar ook dat ik in de zomer er niet zo veel aan doe. De
nachten zijn kort, en de zomertijd brengt met zich mee dat het ook nog erg laat donker wordt.
Ik had gehoopt dat dit de laatste
zomertijd zou zijn, maar de politiek
moet zich weer beraden hierover. Er
is weer een commissie ingesteld die
moet onderzoeken of het nu wel of
geen energie bespaart, of de mensen
er gestoord of vrolijk van worden, en
of de vogeltjes eerder gaan fluiten of
niet.
Zo gaan er weer jaren verloren.
Fotometreren.
Begin september is het Volle Maan,
en ondanks het heldere weer is er
toch wel vrij veel dunne bewolking.
Na midden september gaat de Maan
richting laatste kwartier, en zaterdag
21 september belooft een lange hel
dere nacht te worden.
Tijd om te gaan fotometreren. Ik
weet niet of dat een goed Nederlands
werkwoord is, misschien is het ook
fotometrieren; ik bedoel hiermee het
vergaren van helderheden van plane
toïden.
Welke planetoïde?
Op de website “Courbes de rotation
d’astéroïdes et de comètes, CdR” en
“Courbes de Luminosité d’étoiles
variables régulières, CdL”, kortweg
CdR-CdL genoemd, wordt de lijst
bijgehouden van planetoïden waar
van heel graag, graag, of even nu
niet, waarnemingen van gevraagd
worden. Ik haal de lijst op en zoek er
ééntje uit met een hoge declinatie,
zodat ik de planetoïde vanuit mijn
waarneem locatie lang kan waarne
men.
We wonen immers in een klein land
je met heel veel mensen, en de mees
te inwoners hebben een tuintje, wat
niet erg groot is, voor zover ze dat al
hebben. En daarom heen staan alle
maal huizen, zodat je niet zo laag
kunt kijken, helaas.

Bovendien zijn er veel mensen die
denken dat alles overvloedig verlicht
moet worden, zodat bepaalde onge
node gasten beter kunnen zien hoe
ze het slot moeten kraken als ze bij
iemand ongevraagd naar binnen
willen.
CdR-CdL.
De website wordt beheerd door
Raoul Behrend van het Observatoire
de Genève. De website gaat over het
waarnemen van lichtcurven van
planetoïden en veranderlijke sterren.
Een groep erg actieve amateurs uit
vooral Frankrijk, maar ook uit Ita
lië, Duitsland (1) en Nederland (ook
1), leveren veel waarnemingen aan.
Daarbij wordt niet moeilijk gedaan
of je nu sterren of planetoïden waar
neemt, integendeel, de manier van
werken is vrijwel hetzelfde, en er zijn
amateurs die beide doen door elkaar.
Raoul coördineert en werkt de waar
nemingen uit, waarna ze gepubli
ceerd worden. Tevens houdt hij de
waarneemlijst bij. Op de website zijn
vele honderden lichtcurven te vin
den. http://obswww.unige.ch/~behrend/
page1cou.html
Waarnemen.
‘s Middags haal ik de Watec camera
voor de sterbedekkingen van de te
lescoop, en hang mijn oude maar nog
steeds trouwe SBIG-ST8 aan de te
lescoop. Vroeger deed ik dat nog wel
eens in het donker om er even een
sterbedekking tussen door te doen,
maar nadat alles eens een keer naar
beneden is gevallen in de kou en het
donker, heb ik maar besloten dat niet
meer zo te doen.
Om 19:00 uur zet ik de camera op
koelen, om daarna de bias en dark
frames te maken voor de broodno
dige calibratie van de opnames. In

tussen wordt het wat donker, en kan
ik op de eerste sterren het beeld goed
scherp stellen.
De gelukkige voor vannacht is de
planetoïde (702) Alauda, welke een
hoge prioriteit heeft om waargeno
men te worden. Hij staat op een de
clinatie van + 23 graden, dus lekker
hoog voor een groot deel van de
nacht. De planetoïde heeft een satel
liet, en het schijnt dat deze enkele
dagen eerder voor het eerst sinds
lange tijd waargenomen is. Niet di
rect natuurlijk, maar via een “Mutu
al event” zoals ze dat noemen. Dat
is vertaald een onderlinge gebeurte
nis, maar dat zeggen we in Neder
land niet zo vaak. Een bedekking,
een overgang of een eclips, waarbij
de schaduw van de een over de ander
gaat, is zoiets.
Om half negen ‘s avonds start ik de
opnamen. Omstreeks 01:00 uur
moet de telescoop op de Duitse
montering gekeerd worden, en om
streeks 03:30 uur verdwijnt Alauda
achter de bomen en een lantaarn
paal, en is het waarnemen afgelopen.
Ik blijf er niet de hele nacht naast
zitten. Om iets voor 11 ga ik naar
bed, zet de wekker voor één uur, en
keer dan de telescoop naar de ande
re zijde. Ik vervolg dan mijn slaap tot
kwart over drie, waarna ik weer naar
buiten ga en alles afzet.
De resultaten.
Nadat de volgende avond kort na
zonsondergang de Flat field calibra
tie opnames zijn gemaakt, kan ik de
reeks opnames uitwerken. Het zijn
198 plaatjes geworden van elk 2 mi
nuten lang. Calibreren en meten doe
ik met het programma Prism, dat in
Frankrijk is ontwikkeld, maar nu
vanuit de VS verspreid wordt.
Als de resultaten uit de computer
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komen is het altijd een spannend
moment. Wat staat erop?
Gelukkig stelt Alauda mij niet te
leur. Een prachtige eclips is te zien
op de lichtcurve. Deze duurt 6 opna
mes lang, dat is ruim 12 minuten.
Tijdens de overgang loopt de helder
heid van Alauda met 0,104 magnitu
den terug. Ook is de rotatie van
Alauda zelf goed op de lichtcurve te
volgen. De amplitude van de helder
heid is trouwens klein, 0,089 magni
tude zit er tussen de maximale en de
minimale helderheid. Het is trou
wens puur geluk dat ik de eclips zie.
Enkele dagen daarvoor is hij ook
waargenomen in Frankrijk, maar
dat wist ik toen nog niet.
Wie is Alauda?
Alauda is ontdekt door J. Helffrich
op 16 juli 1910 in Heidelberg, en is
vernoemd naar de Alaudidae vogel
familie. Voor wie het niet weet, dat
is de leeuwerik familie. Die andere
Alauda is een B type planetoïde met
een aphelium van 3,26 AE en een
perihelium van 3,19 AE, dus eigen
lijk een gewone hoofdgordel plane
toïde. De baan inclinatie is vrij hoog.
Een B-type planetoïde is erg donker,
het albedo is rond 7%. Ook de be
kende Pallas en de kleine Bennu,
waar de Osiris-Rex nu een bezoek
aan brengt, zijn B typen. De classifi
catie van planetoïden wordt ge
maakt op specifieke kenmerken van
het spectrum van de planetoïde.
Overigens is deze groep relatief klein
in omvang. Het koolstof gehalte van
deze groep is relatief hoog, en dat zit
dan vooral in de chondrulen. Deze
planetoïden worden koolstof rijk
chondritisch genoemd, maar feite
lijk zijn chondrieten een klasse me
teorieten welke dezelfde herkomst
hebben als de chondriet rijke plane
toïden. Eigenlijk wil dat zeggen dat
ze rijk zijn aan chondrulen, en dat
zijn bolletjes Silicium en Calcium
rijk materiaal, met specifiek voor
deze kleine groep een hoog koolstof
gehalte.
De chondrieten zijn de eerste bouw
stenen van het zonnestelsel. Ze be
vatten relatief veel water en vluchti
ge bestanddelen, een teken dat ze wat
verder van de zon dan de gemiddelde
hoofdgordel planetoïde zijn ont

Dit is opname nummer 60 van 198. Alauda is aangegeven met de gele strepen.
Elke opname schuift Alauda iets verder. De snelheid van Alauda is 0,49
boogseconden/minuut. De heldere ster rechtsboven Alauda is UCAC4
583-132874 met helderheid magnitude 8,8. Het beeld meet 21 * 14 boogminu
ten.

De volledige lichtcurve van Alauda van 21 september 2019. Op de horizontale
X-as staan de opname nummers en op de verticale Y-as de magnitude zoals
gemeten met V-filter. De totale meetduur is 7 uren en 9 minuten. De laatste 3
opnames zijn weggelaten omdat daar door een straatlantaarn verlichte
boomtak in beeld komt. Omstreeks opname 100 is de eclips te zien.
staan. Tevens is het materiaal nog
origineel, dat wil zeggen, het is na het
ontstaan nooit meer sterk verhit of
vloeibaar geweest.
De diameter van Alauda wordt ge
schat op 194 - 202 km. Daarom is
Alauda toch redelijk helder, om
streeks magnitude 12. De diameter
wordt overigens geschat uit metin
gen van de Wise en IRAS satellieten.
Alauda zelf draait in 16 uren, 42
minuten en 33,8 seconden om zijn as.
Dit is door amateurs fotometrisch
gemeten met een nauwkeurigheid
van < 1,5 s.

Wise.
Wise, de Wide field Infrared Survey
Explorer, is eind 2009 gelanceerd, en
heeft tot in 2011 waarnemingen ge
daan in het infrarood. Dat is vooral
het gebied waar ook planetoïden
helder in zijn vanwege hun tempera
tuur van boven de 100 Kelvin.
Omdat in een aantal banden is geme
ten, kunnen de waargenomen plane
toïden geclassificeerd worden aan de
hand van hun spectrum. Door de
helderheid, de afstand en het te ver
wachten albedo met elkaar te com
bineren kan vervolgens een schatting
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re berekend uit sterbedekkingen, is
het mogelijk de dichtheid uit te reke
nen van de materie waaruit de pla
netoïde systemen bestaan. Samen
met de spectrale eigenschappen is
dan veel te zeggen over de overige
materiaal eigenschappen. Overeen
komsten met op aarde terecht geko
men meteorieten leveren dan veel
informatie op over het ontstaan van
de planetoïden, en dat draagt weer
bij om een beter beeld te krijgen van
de ontwikkeling van het zonnestel
sel.
Voor speciaal het type B planetoïden
is voor het jaar 2011 nog nooit een
begeleider ontdekt. De dichtheid
bepaling van B planetoïden uit ver
schillende onderzoeken vliegt dan
ook alle kanten op. Pallas is vaak
gemeten, en een bepaling in 2010
levert een dichtheid op van 3400 +/900 kg/m3. De massa is hier bepaald
uit de verstoringen welke Pallas uit
oefent op andere hoofdgordel plane
toïden.
Iemand anders berekent in 2009 een
dichtheid van 2400 +/- 250 kg/m3,
deze keer berekend uit de baanver
storingen van Mars.

De Wise satelliet heeft veel planetoïden waargenomen in het infrarood. Met
de door Wise en Iras gemeten helderheden en de afstand en het geschatte al
bedo is de grootte van de waargenomen planetoïden berekend. Met name de
grote tank met koelvloeistof voor de camera valt op (foto Wikipedia).

gedaan worden van hun grootte.
Deze data zijn verkrijgbaar op de
website van het Minor Planet Cen
ter.
Wise heeft na 2013 als NEOWise nog
drie jaren naar NEO’s gezocht. Bij
elkaar heeft Wise 33.500 nieuwe
planetoïden ontdekt, en er meer dan
150.000 waargenomen. Overigens,
ook de infrarood satelliet IRAS
heeft veel planetoïden gemeten.

Zoektocht naar begeleiders.
De laatste jaren wordt duidelijk dat
boven verwachting veel planetoïden
twee, drie en soms meer begeleiders
of manen hebben. Dat is natuurlijk
ontzettend handig. Als je de afstand
en omlooptijd kunt bepalen van de
objecten in het systeem is het vrij
eenvoudig de totale massa van het
systeem vast te stellen. Samen met de
grootte van de objecten, onder ande

Waarnemen met de VLT.
De astronoom P. Rojo uit Chili heeft
samen met een groep een waarneem
programma opgezet met de Very
Large Telescope. Gedurende drie
nachten worden 111 Trojanen waar
genomen met adaptieve optiek,
welke alle nog aanwezige luchton
rust moet neutraliseren. Het te berei
ken oplossend vermogen is hoog. De
resolutie van 1 pixel op de CCD is
theoretisch 13,7 miliboogseconden
(mbs).
Van elk object worden steeds 10
opnames gemaakt welke later geïn
tegreerd worden, En dat gebeurt op
vier verschillende posities van de
planetoïde in het beeld. De opnames
worden verder gecalibreerd met
dark frames en flat fields.
Ontdekking begeleider.
De begeleider van Alauda wordt
ontdekt op een 40 seconden durende
opname in de K-band. Onmiddellijk
wordt een extra opname gemaakt
met een 50 graden verdraaid beeld
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veld om artefacten vanuit het adap
tieve systeem uit te sluiten. Door op
Alauda te volgen, worden achter
grond objecten uitgesloten.
In twee volgende nachten worden
nogmaals opnames gemaakt met
verschillende filters. Uiteindelijk is
op 10 opnames de satelliet terug te
vinden, bij de overige staat de bege
leider te dicht bij Alauda, is de seeïng
te slecht, of lukt het niet door de
aanwezigheid van de Volle Maan.
Met een speciaal software program
ma wordt vervolgens uit de opgeme
ten posities de baan van de satelliet
bepaald.
Welke resultaten?
De begeleider van Alauda is onge
veer 8,5 magnitude zwakker dan
Alauda zelf, die in oppositie een
helderheid heeft van omstreeks mag
nitude 12. Er zit een kleine variatie
in de helderheid van de begeleider,
en dat wordt deels toegeschreven aan
zijn rotatie. Het verschil in helder
heid kun je ook uitdrukken in flux,
wat in tegenstelling tot magnituden
een lineaire schaal is. Deze bedraagt
tussen Alauda en de begeleider om
streeks 1 : 3200. Dat is bijna de meest
extreme waarde die tot nu toe gevon
den is. Met ander woorden: de bege
leider is extreem klein ten opzichte

Eén van de opnames genomen met de VLT waarop Alauda en zijn begeleider
(rechtsonder) te zien zijn (foto uit het artikel Rojo).
van de planetoïde zelf. De diameters
verhouden zich dan als 1 : 50. De
omlooptijd van de begeleider rond
om Alauda is bepaald op 4,91 dagen
met een gemiddelde afstand van
1230 km. Als je bedenkt dat Alauda
200 km in doorsnee is, dan is de be
geleider slechts 4 km groot. Je kunt
dus in 2,5 uur de hele maan rond
wandelen, maar neem dan niet te
grote stappen, anders zeil je de ruim
te in.

In deze grafiek staat de relatie tussen dichtheid en poreusiteit weergegeven van
Alauda, waarbij de dikke lijn de meest waarschijnlijke lijn is, en de dunne lijnen
de grenzen waarbinnen de relatie valt. Horizontaal staat de poreusheid aan
gegeven en verticaal de dichtheid van het vaste materiaal (de stenen). De
gestippelde lijn onder is van waterijs, de gestippelde lijn boven van silicaten
zonder water. De grafiek geeft aan dat naarmate de poreusiteit toeneemt, de
hoeveelheid ijs moet afnemen. Immers de dichtheid van het materiaal waaruit
het lichaam bestaat moet dan hoger zijn, en komt dan steeds dichter in de buurt
van 100% silicaat. De planetoïde is dan om het maar krom te zeggen “luchtig”
opgebouwd (grafiek uit artikel Rojo).

Naderhand heeft de begeleider de
mooie naam “Pichi unem” gekregen,
wat betekent “kleine vogel”, een erg
toepasselijke naam.
Dichtheid.
Uitgaande van een nu door IRAS
(IMPS = Iris Minor Planet Survey)
bepaalde (gezamenlijke) diameter
van Alauda en Pichi unem, geba
seerd op helderheid etc, van 194 km,
komt het team van Rojo uit op een
dichtheid van 1570 +/- 120 kg/m3.
Dat is wel fors minder als eerst bere
kend is.
Er staat nog expliciet in het verhaal
van Rojo dat de data vergeleken zijn
met resultaten van sterbedekkingen,
maar ook dat er nog afwijkingen in
het profiel kunnen zitten van Alau
da, welke uiteindelijk enige invloed
kunnen hebben op de uitkomst. Dus
mannen en vrouwen van de werk
groep sterbedekkingen, er is nog
werk aan de winkel!
Samenstelling van Alauda.
Nu weten we de (gemiddelde) dicht
heid van Alauda, maar waar we zo
niet achter kunnen komen is hoe
poreus het materiaal is opgebouwd.
Van recente satelliet opnamen weten
we inmiddels dat sommige planetoï
des uit niets anders dan een grote bos
loshangende stenen bestaan.
Naarmate de poreusiteit hoger
wordt, zal de dichtheid van het ma
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teriaal zelf, de stenen, ook hoger
worden bij een gelijkblijvende totale
massa van het systeem.
Rojo en zijn team hebben daar een
relatie voor opgesteld wat in de fi
guur te zien is. Ze hebben berekend
dat de druk in het binnenste van
Alauda omstreeks 3,3 Mpa zou be
dragen (33 bar). Bij die druk kan het
lichaam nog behoorlijk poreus zijn.
Bij erg lage poreusiteit wordt de
aanwezigheid van grote hoeveelhe
den waterhoudende silicaten en wa
terijs waarschijnlijker, maar bij een
hoge poreusiteit zal er nauwelijks ijs
aanwezig kunnen zijn.
Het raadsel hoeveel ijs er aanwezig
zal zijn op Alauda, en de overige B
klasse koolstof houdende chondrie
ten, zoals Pallas, is dus nog niet op
gelost. Wel dat het behoorlijk anders
is dan we voor de ontdekking van de
begeleider van Alauda dachten.
Om echt een antwoord te krijgen of
er water op deze klasse planetoïden
aanwezig is, moeten veel meer gege
vens bekend zijn van andere plane
toïden, zodat de steekproef groter is.
Of er moet een ruimtevaartuig een
bezoek brengen aan zo’n planetoïde
met een seismometer aan boord.
Mogelijk geeft het bezoek van Osi
ris-Rex aan Bennu op dit moment
enige opheldering. Osiris-Rex zal
een aantal bodem monsters vergaren
en dat naar de Aarde brengen. De
monsters worden wel aan het opper
vlak gewonnen, en in hoeverre dat
ook iets kan zeggen over het binnen
ste van de 500 meter kleine Bennu is
nog de vraag. Het loont de moeite
eens op de Osiris-Rex website te
kijken: https://www.asteroidmissi
on.org/
Vreemd.
Nu we dit allemaal weten is er eigen
lijk iets vreemds aan de hand. Ik zag
ook al een opmerking van Raoul
Behrend hierover op de mail ver
schijnen. De helderheids afname,
zoals die nu gemeten is tijdens de
waarschijnlijke schaduw overgang
van Pichi unem over het oppervlak
van Alauda, bedraagt 0,1035 magni
tude. Dat kun je omrekenen naar
lichtflux, en als je dan de flux van
Alauda zonder eclips minus de flux
van Alauda met eclips, en dat weer

Dit is een stukje van de Allende meteoriet, een voorbeeld van een koolstofrijke
chondriet. Alauda zou, net als Pallas en Bennu, uit dit materiaal zijn opge
bouwd. Duidelijk zijn de koolstofhoudende chondrulen te zien, de oudste
“stenen” van ons zonnestelsel.

Een opname van de 500 meter grote Bennu, gemaakt door Osiris-Rex. Ook
Bennu is familie van Alauda (foto NASA).
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deelt door de flux zonder eclips, dan
krijg je de verhouding van het licht
gevende oppervlak van Alauda zon
der eclips ten opzichte van de eclips
schaduw. Als je dat doet dan komt
daaruit dat het oppervlak van de
eclips schaduw 11 keer zo klein is als
het volledige oppervlak van Alauda.
Met andere woorden, de helderheids
afname is veel te groot. Als de satel
liet van Alauda inderdaad 50 keer

kleiner is dan Alauda, dan zou de
afname in helderheid slechts 0,022
magnitude bedragen. Nog steeds te
meten, maar wel veel kleiner. Na
tuurlijk is de berekening een benade
ring. Er zijn allerlei mogelijke effec
ten die invloed hebben. Zoals dat
niet het volledige oppervlak van
Alauda is verlicht. Echter het nu
gevonden verschil is toch wel onver
klaarbaar groot. Wie het weet mag

het zeggen, maar wellicht wordt dit
ooit verklaard. Dat wordt dus
vervolgd!
Veel informatie is gehaald uit het
artikel van P. Rojo en L. Margot,
“Mass Density of the B-type As
teroid (702) Alauda”, verschenen in
The Astrophysical Journal van fe
bruari 2011.

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 OKTOBER 2019 – 1 JANUARI 2020
Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum
Tijd UT
ho
AZo Planetoïde
Wo 02-10
20.01
21
124 795 Fini
Wo 09-10
21.40
25
224 547 Praxedis
Do/vr 18-10 02.34
40
91
508 Princetonia
Di 29-10
23.39
22
76
87 Sylvia
Zo/ma 04-11 01.08
47
105 567 Eleutheria
Vr/za 09-11
00.14
27
117 480 Hansa
Wo 20-11
23.17
61
167 332 Siri
Wo 27-11
23.30
29
104 5 Astraea
Di 03-12
19.50
23
225 1030 Vitja
Di 03-12
21.47
59
119 382 Dodona
Wo/do 12-12 01.44
64
151 87 Sylvia
Wo/do 19-12 02.44
34
199 329 Svea
Zo/ma 23-12 00.55
51
210 627 Charis
Ma/di 24-12 07.07
29
171 159 Aemilia
Datum
Wo 02-10
Wo 09-10
Do/vr 18-10
Di 29-10
Zo/ma 04-11
Vr/za 09-11
Wo 20-11
Wo 27-11
Di 03-12
Di 03-12
Wo/do 12-12
Wo/do 19-12
Zo/ma 23-12
Ma/di 24-12

Sternaam
TYC 4672-00259-1
UCAC5 433-107716
TYC 1949-01606-1
TYC 1932-00469-1
UCAC5 591-039832
TYC 0176-01146-1
TYC 1814-00592-1
TYC 0807-01006-1
UCAC5 422-128604
TYC 2389-00461-1
TYC 1947-00290-1
UCAC5 439-039297
TYC 1313-01163-1
TYC 5555-00367-1

magn.
10.7
10.9
10.6
10.1
10.9
10.4
10.5
10.7
10.8
10.4
11.0
10.7
10.4
10.2

Diam.
79 km
73 km
147 km
271 km
97 km
58 km
45 km
125 km
66 km
60 km
271 km
81 km
51 km
131 km

alfa (2000.0)
00h31m.0
20h39m.0
08h51m.9
08h21m.0
07h34m.9
07h19m.5
04h06m.7
08h25m.3
22h18m.4
05h06m.8
08h25m.6
07h54m.0
06h05m.4
14h11m.1

magn.
13.8
13.6
14.2
13.3
14.7
12.9
13.2
10.5
16.6
13.9
12.8
13.6
14.1
14.1

delta (2000.0)
-02º23’
-03º29’
29º55’
25º58’
28º06’
06º47’
23º10’
14º08’
-05º46’
31º29’
28º08’
-02º22’
15º55’
-08º04’

Verklaring symbolen:
ho:
hoogte ster boven de horizon
o
AZ :
azimut ster (0o=Noord;90o=Oost;180o=Zuid;270o=West)
d m:
helderheidsafname bij bedekking
T max:
maximale tijdsduur bedekking
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Bedekkingszone
NEDERLAND
Polen
Italië
Oost Nederland
Italië
Scandinavië
IJsland
Scandinavië
Noord Nederland
Griekenland
Scandinavië
Scandinavië
Spanje
Scandinavië
dm
3.2
2.8
3.7
3.3
3.8
2.6
2.8
0.7
5.7
3.5
2.0
3.0
3.8
3.9

T max
5s
7s
6s
22s
13s
5s
4s
23s
3s
4s
29s
11s
4s
4s
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
In het derde kwartaal werden er weer meer dan 20 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden verricht,
waarvan 5 positieve waarnemingen. Fantastisch!
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

15 juli
22 juli
22 juli
25 juli
25 juli
25 juli
19 aug.
19 aug.
22 aug.
23 aug.
25 aug.
27 aug.
30 aug.
1 sep.
7 sep.
9 sep.
10 sep.
10 sep.
21 sep.

67140
580
39294
158766
25842
35499
754
197037
13938
13938
99803
45579
48717
14039
189895
171
2937
13320
1552

2000 AD166
Selene
2001 DB33
2003 SD5
2000 EQ78
1998 FO35
Malabar
2003 UG133
1989 RP1
1989 RP1
2002 LL13
2000 CE80
1996 RR5
1995 KZ1
2003 SD40
Ophelia
Gibbs
Jessicamiles
Bessel

Selene
Op 22 juli werd door Jan Maarten
Winkel een bedekking waargeno
men door (580) Selene met een duur
van 2,41 seconden. De intrede was
om 22h16m02,27s en de uittrede om
22h16m04,68s UT. Ook Esdert
Edens (NL) en Tim Haymes (UK)
hadden een bedekking met een duur
van 3,36 resp. 0,96 seconden. Zie fi
guur 1 voor de koorden.
Malabar
Op 19 augustus werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door (754) Malabar met een duur
van 7,04 seconden. De intrede was
om 21h21m08,81s en de uittrede om
21h21m15,85s. Ook Roland Bonin
segna (B) had een bedekking met een
duur van 5,76 seconden.

Groot, H. de

Nobel, W.

Winkel, J.M.
X
2.41s
X
X
X
X

7.04s
X
X
X
X
X
X

X

X
10.36s
X

7.68s

X
9.40s
X
X

Ophelia
Voor deze sterbedekking is een e-
mail waarschuwing rond gegaan.
Het weer werkte echter niet mee,
zodat vele waarnemers tegen bewol
king aan keken. Op 9 september
werd echter door Henk de Groot,
Wim Nobel (samen met Johan van
Kuilenburg en Kees Moddemeijer)
en Jan Maarten Winkel een bedek
king waargenomen door (171) Op
helia met een duur van 10,36, 7,68
resp. 9,40 seconden. Henk had de
intrede om 22h49m58,20s en de uit
trede om 22h50m08,56s UT, Wim
had de intrede om 22h50m01,77s en
de uittrede om 22h50m09,45s UT en
Jan Maarten had de intrede om
22h49m56,39s en de uittrede om
22h50m05,79s UT. Het was voor
Wim de eerste positieve waarneming

met de gerenoveerde Zunderman
telescoop in Leiden. Zie figuur 2
voor de koorden.
Bedekkingen elders in Europa
Op 28 juni werd door Rousselot
(Frankrijk) een bedekking waarge
nomen door (130) Elektra met een
duur van maar liefst 24,2 seconden.
Op 29 juni werd door Perello en
Selva (Spanje) een bedekking waar
genomen door (302) Clarissa met een
duur van 1,20 seconden.
Op 4 juli werd door Brabant (Frank
rijk) een bedekking waargenomen
door (5374) Hokutosei met een duur
van 2,45 seconden.
Op 7 juli werd door Baruffetti (Italië)
een bedekking waargenomen door
(257) Silesia met een duur van 3,84
seconden.
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Figuur 2
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Op 9 juli werd door Krannich
(Duitsland), Schenker en Schweizer
(Zwitserland) een bedekking waar
genomen door (5434) Tomwhitney
met een duur van 0,68 tot 1,32 secon
den.
Op 10 juli werd door Schreurs samen
met Fernandez (België) een bedek
king waargenomen door (317)
Roxane met een duur van 4,80 se
conden.
Ook op 10 juli werd door Meister
(Zwitserland) een bedekking waar
genomen door (22) Kalliope met een
duur van 11,62 seconden.
Op 11 juli werd door Vaudescal
samen met Dubarry (Frankrijk) een
bedekking waargenomen door (257)
Silesia met een duur van 6,40 secon
den.
Ook op 11 juli werd door Bellier
samen met Marchis (Frankrijk) en
P. Martorell samen met L. Martorell
(Spanje) een bedekking door (586)
Thekla waargenomen met een duur
van 9,00 resp. 7,04 seconden.
Op 15 juli werd door Meister samen
met Schweizer (Zwitserland) een
bedekking waargenomen door (177)
Irma met een duur van 6,75 secon
den.

Op 18 juli werd door Baruffetti
samen met Nardi (Italië) een bedek
king waargenomen door (1306) Scy
thia met een duur van 3,01 seconden.
Op 22 juli werd door Boutet (Frank
rijk), Rovira en Schnabel (Spanje)
een bedekking door Jupiter trojaan
(3451) Mentor waargenomen met
een duur van 2,24 tot 7,68 seconden.
Zie figuur 3 voor de koorden.
Op 23 juli werd door Zeleny (Tsje
chië) een bedekking door (678) Fre
degundis waargenomen met een
duur van 2,34 seconden.
Ook op 23 juli werd door Perello en
Selva (Spanje) en Janik en Polak
(Tsjechië) een bedekking door
(3130) Hillary waargenomen met
een duur van 1,76 tot 2,92 seconden.
Het betrof hier een dubbelster met
een scheiding van 0,19 boogsecon
den. Zie figuur 4 voor de koorden en
de dubbelster.
Op 26 juli werd door 5 waarnemers
in de UK een bedekking door (489)
Comacina waargenomen met een
duur van 9,00 tot 11,30 seconden.
Op 28 juli werd door Haymes, Kidd
en Tickner (UK) een bedekking door
(586) Thekla waargenomen met een
duur van 8,00 tot 8,81 seconden.

Ook op 28 juli werd door Perello,
samen met Selva, en Schnabel (Span
je) een bedekking door (754) Mala
bar waargenomen met een duur van
7,04 resp. 5,51 seconden.
Op 3 augustus werd door Krannich
(Duitsland) en Zawilski (Polen) een
bedekking door (415) Palatia waar
genomen met een duur van 8,0 resp.
11,0 seconden.
Op 12 augustus werd door OConnell
(Ierland) een bedekking door (34)
Circe waargenomen met een duur
van 7,19 seconden.
Op 14 augustus werd door 12 waar
nemers vanuit Duitsland, Polen,
Spanje, Tsjechië en Zwitserland een
bedekking door (163) Erigone waar
genomen met een duur van 3,00 tot
7,04 seconden. Zie figuur 5 voor de
koorden.
Op 17 augustus werd door Miller en
Zawilski (Polen) een bedekking door
(709) Fringilla waargenomen met
een duur van 1,67 resp. 2,00 secon
den.

Figuur 3

Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

19

Figuur 4
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Op 25 augustus werd door Krannich
(Duitsland), Manek (Tsjechië), Meis
ter en Schenker (Zwitserland) een
bedekking door (1010) Marlene
waargenomen met een duur van 0,37
tot 1,20 seconden.
Op 27 augustus werd door Karant
zalos en Tsamis (Griekenland) een
bedekking door (39) Laetitia waar
genomen met een duur van 13,66
resp. 14,8 seconden.
Op 28 augustus werd door Morrone
en Ruocco (Italië) een bedekking
door Jupiter trojaan (624) Hektor
waargenomen met een duur van 0,31
resp. 0,91 seconden.
Op 30 augustus werd door Krannich
(Duitsland) een bedekking door (96)
Aegle waargenomen met een duur
van 12,20 seconden.
Op 2 september werd door Turchen
ko (Rusland) een bedekking door
(246) Asporina waargenomen met
een duur van 3,40 seconden.
Op 7 september werd door Jones,
Talbot en Tickner (UK) en Ratinaud
(Frankrijk) een bedekking door
(754) Malabar waargenomen met
een duur van 4,80 tot 6,56 seconden.
Zie figuur 6 voor de koorden.

Ook op 7 september werd door Ca
nales, samen met Lafuente en Ribera
(Spanje), en Deconinck (Frankrijk)
een bedekking waargenomen door
(1268) Libya met een duur van 6,70
resp. 4,48 seconden.
Op 9 september werd door Esdert
Edens (NL) een bedekking door (81)
Terpsichore waargenomen met een
duur van 3,12 seconden.
Op 11 september werd door 10
waarnemers vanuit Frankrijk en
Spanje een bedekking door (91) Ae
gina waargenomen met een duur van
2,74 tot 7,52 seconden. Zie figuur 7
voor de koorden.
Op 12 september werd door Mora
vec (Tsjechië) en Urbanik (Slowa
kije) een bedekking door (266) Aline
waargenomen met een duur van 7,46
resp. 13,63 seconden.
Op 14 september werd door De
chambre en Leroy (Frankrijk), Van
Den Abbeel (België) en Wuensche
(Duitsland) een bedekking door
(734) Benda waargenomen met een
duur van 0,51 tot 2,52 seconden.
Ook op 14 september werd door
Conjat (Frankrijk), Kubanek (Tsje
chië), Ossola (Zwitserland) en Kran

nich en Weber (Duitsland) een be
dekking door (675) Ludmilla waar
genomen met een duur van 8,42 tot
13,86 seconden. Zie figuur 8 voor de
koorden en het ISAM model.
Op 18 september werd door Rousse
au en Rousselot (Frankrijk) een be
dekking door (200) Dynamene
waargenomen met een duur van
11,22 resp. 1,24 seconden.
Op 19 september werd door Tickner
(UK) een bedekking door (656)
Beagle waargenomen met een duur
van 3,15 seconden.
Op 20 september werd door Elling
ton (Duitsland) vanuit 2 plaatsen
een bedekking door (759) Vinifera
waargenomen met een duur van 3,80
en 4,07 seconden.
Ook op 20 september werd door
Pratt (UK) een bedekking door
(862) Franzia waargenomen met een
duur van 1,12 seconden.
Op 22 september werd door Garcia
(Spanje) een bedekking door (754)
Malabar waargenomen met een
duur van 5,6 seconden.

Figuur 6
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Figuur 7

Figuur 8
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Ook op 22 september werd door
Canales samen met Berdejo (Spanje)
een bedekking door (386) Siegena
waargenomen met een duur van 11,2
seconden.
Op 24 september werd door Casar
ramona (Spanje) en Dangle (Oosten
rijk) een bedekking door (113)
Amalthea waargenomen met een
duur van 5,98 resp. 6,22 seconden.
Op 28 september werd door Mar
chais (Frankrijk) een bedekking
door (1199) Geldonia waargenomen
met een duur van 0,82 seconden.
Op 29 september werd door 9 waar
nemers vanuit Frankrijk en Zwitser
land een bedekking door (52) Euro
pa waargenomen met een duur van
10,47 tot maar liefst 23,23 seconden.
Zie figuur 9 voor de koorden en het
ISAM model.

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
maar liefst 14 bedekkingen geselec
teerd. De planetoïden Fini, Sylvia
(29 oktober) en Vitja geven een grote
kans voor (een deel van) NEDER
LAND. Hierbij kan Sylvia voor een
zeer lange bedekking van 22 secon
den zorgen.
Kijk in alle gevallen van 5 minuten
voor tot 5 minuten na het opgegeven
tijdstip.

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/luckystar/predictions/

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

Figuur 9
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