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Oh, dan wil ik er ook een!!!
Een C14 kopen in Corona tijd
Aardscheerder Apophis voorlopig geen gevaar
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Redaktioneel

Bij Harrie Rutten borrelde er een
anekdote naar boven over een stel
dat een telescoop aan wilde schaffen
en bij Harrie te rade kwam om te
weten te komen wat zij het beste
konden aanschaffen. De redactie
ziet graag nog meer anekdotes
welke geschikt zijn voor publicatie
in Occultus.

Henk de Groot brengt u op de
hoogte van de stand van zaken
omtrent de fusie van
Sterbedekkingen en DMPA. Ik kan
u alvast verklappen: de vlag mag uit!

Op 6 maart vloog de ‘gevaarlijke’
aardscheerder (99942) Apophis
weer vlak langs de Aarde. Deze
kleine planeet werd met radar
gevolgd, en vanuit Amerika werd een
sterbedekking door meerdere
stations vastgelegd. Ook in Europa
zou er een sterbedekking te zien zijn,
maar die werd gehinderd door
bewolking. Lees verder voor de
laatste stand van deze ongeveer 300
meter grote planetoïde.

Op 29 mei vindt de KleinPlaneten
Tagung plaats. Deze zal alleen online
plaats vinden. Gerhard Lehmann
nodigt u allen uit om deel te nemen
aan deze conferentie. U kunt zich
opgeven via de volgende link:
h t t p s : / /w w w. p l a ne t a r i um -
erzgebirge.de/kleinplanetentagung-
2021/

Dit jaar wordt ESOP XL gehouden
in Bialystok, Polen. Het symposium
vindt plaats van 27 tot 31 augustus.
Dit symposium zal ook online te
volgen zijn. Meer informatie is te
vinden op het internet op pagina:
https://esop40.iota-es.de/

Veel leesplezier gewenst.
Jan Maarten Winkel
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Oh, dan wil ik er ook een!!! - Een anekdote

Door Harrie Rutten

Een opmerking van Henk Bril over mensen die een GOTO-kijker kopen en helemaal niet kundig zijn aan de
sterrenhemel leidde bij mij naar een bijzondere herinnering die ik hier met jullie wil delen. Wellicht dat er meer van
jullie leuke anekdotes hebben die te maken hebben met onze hobby of het kijkgereedschap dat erbij hoort.

Begin oktober 2003 kreeg ik een
telefoontje van een man die graag
een telescoop wilde kopen, maar
wist niet welke en ook niet hoe
groot. Hij had een niet-Limburgse
tongval en vermoedde dat hij niet in
de buurt woonde. Het zag ernaar uit
dat het die avond helder zou blijven.
De maan was in het eerste kwartier
en zou meteen het dankbaarste
object zijn. Beleefdheidshalve vroeg
ik of hij in de buurt woonde. Dat
bleek toevallig het geval te zijn,
amper 40 km van ons vandaan in
het Brabantse. Als hij belangstelling
had kon hij komen kijken door
kijkers van verschillende openingen
en vergelijken. Dat vond hij erg leuk
en was blij dat het kon. Hij vond het
zo’n goed idee dat hij vroeg of zijn
vrouw mee mocht komen. Dat was
natuurlijk het geval.
Toen ze enkele uren later
aankwamen was het nog niet donker
genoeg. Ze kwamen voorrijden met
een dikke auto van de veel betere
klasse. Het was al een ouder
echtpaar, schat zo rond de zeventig.
We gingen eerst de kijkers bekijken
die ik had opgesteld en daarna
genoten we van een kop koffie.
Tijdens die coffee break probeerde
ik te achterhalen waar zijn
belangstelling lag. Dat wist hij niet,
had nog nooit door een sterrenkijker
gekeken. Ik liet hem wat plaatjes zien
die amateurs gemaakt hadden en
vertelde en passant erbij wat hij
visueel kon zien anders was en sterk
afhankelijk van de grootte van de
telescoop. Met nadruk gaf ik aan dat
hij zich niet moest laten verleiden
door de prachtige en overdadige
foto’s in boeken. Die waren

gerealiseerd met grote telescopen,
of kleinere en dan met jarenlange
ervaring met beeldbewerking. Hij
kon zich dat voorstellen. Mij viel zijn
analytisch denken op en of hij het
vermoedde: hij vertelde en passant
dat hij een groot eigen bedrijf had
gehad en connecties had in heel
Europa en de USA, waar hij heel
veel geweest was. Het bedrijf had
hij goed verkocht en genoot nu van
zijn centen.
Intussen was het donker geworden
en gingen we naar buiten. Ik had de
sterrenwacht al open staan, daar
was toen de 250 mm Schmidt-
Cassegrain van Opticon
operationeel en had op het gazon al
wat kleinere kijkers opgebouwd.
Een OMC-140, een 10 cm Polarex
en ook van Opticon de 130 mm
Schmidt-Cassegrain. Allemaal
representatieve kijkers van hoge
kwaliteit. Zoals verwacht trok de
maan de grootste belangstelling
maar ook wat stellaire en
nevelachtige objecten. Mevrouw
bleef ‘hangen’ aan de maan. Ze
kreeg het koud en had best nog wel
trek in een kop koffie. Dus na ruim
een uur kijken gingen we weer naar
binnen. En ging het gesprek van
voor de waarneemsessie verder.
Op de vraag wat hij het mooiste
object vond zei hij in volle
overtuiging “Allemaal!” en bij zijn
vrouw was het alleen de maan die
haar bekoorde. “Wat zal ik nu
kopen?”, vroeg hij aan mij. Tsja,
daar heb je het. “Ik begin met een
ongebruikelijke vraag: ik kan pas
antwoord geven of een suggestie
doen als ik weet wat het budget is
dat ter beschikking staat.” “Nou,”,

zei de man, “niet te duur.” Ach, dacht
ik, daar heb je er weer een die voor
100 Euro een vette kijker wil
hebben. Maar die gedachte sloeg
meteen om toen hij mompelde: “Ach,
laten we aannemen dat de
voorlopige grens 25.000 Euro is”.
Ik zat paf. Hij heeft dus echt wat te
besteden. “Ja,” zegt hij, “en ik wil
een grote kijker, groter dan die in
dat hok!” Daar bedoelde hij de
sterrenwacht mee.
Ik raadde hem daarom aan om een
C-14 aan te schaffen, maar dan wel
in een permanente opstelling dat hij
de telescoop niet elke keer hoefde
op te bouwen, een sterrenwacht
dus. Opbouw van zo’n grote kijker
op die leeftijd in je eentje is
onmogelijk. “Wat gaat zoiets
kosten?” Ik gaf aan dat de kijker met
wat toebehoren zo rond de 12.000
Euro zou kosten en een klein
koepeltje als sterrenwacht zo rond
de 3000 Euro. Zijn verbaasde
reactie: “Niet meer?” Ik gaf aan dat
hij daar een hele tijd mee vooruit kon
en zijn hobby fotograferen ook aan
de maan kon gaan doen. Dat
stemde hem tot de tevredenheid.
Daarop zijn vrouw: “Dus dat
speelgoed heeft hij voor 15.000
Euro?” Ik bevestigde waarop zij
meteen antwoordde: “Oh, dan wil
ik er ook een!!!” De man tilde zijn
schouders op en zei: “Ja, zo ken ik
haar…”

Ik gaf aan dat hij de telescopen het
beste in Nederland of in Duitsland
kon kopen. Daar was hij het niet
mee eens. Hij had connecties in de
USA en zou de telescopen daar
kopen. De koepeltjes wel in
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Duitsland. Nou ja verbazing. Ik gaf
hem wat details, wees hem erop dat
de telescoop voor het 220V-50Hz
moesten zijn en niet de gebruikelijke
110V-60Hz in de USA. Bij het
afscheid vroeg ik hem mij op de
hoogte te houden en als alles
geïnstalleerd was dat ik een keer
langs zou komen voor een demo en
om hem en zijn vrouw op weg te
helpen. Hij was het daarmee eens
maar beloofde niets.
Dat bleek ook; ik hoorde niets meer
van die man. Dacht dat hij wellicht
toch de zaak had laten berusten en
geen kijker(s) gekocht had.
Ik heb nog met google earth op zijn
adres gekeken: hij woonde wel heel
erg riant. Landhuis, groot gazon met
zwembad en om de privacy te
behouden rondom een border met
allemaal bomen en struikgewas.
Vanuit de straat geen inkijk mogelijk.
Ruim 10 jaar later kreeg ik een
telefoontje van die man. Ze waren
nu in de tachtig en waren aan het
‘afbouwen’. Hij wilde zijn kijker en
die van zijn vrouw verkopen met de
koepeltjes en al. Zijn vraag of ik daar
interesse in had. Nou dat was niet
het geval. Ik vroeg uit beleefdheid
welke kijkers hij had gekocht en of
hij en zijn vrouw waarneemplezier
hadden gehad. Hij had inderdaad
twee C-14 kijkers uit de USA laten
komen via een zakenrelatie en had
een bedrijf in Duitsland twee
koepeltjes van 2, 4 meter laten
installeren. Welk bedrijf dat dat was
wist hij niet meer. Ik gaf aan dat ik
geen interesse had en herhaalde mijn
vraag. “We hebben er nooit mee
gekeken, maar het stond wel mooi
in de tuin” en hij kon pronken als hij
bezoek had van voormalige
zakenrelaties. Ik vroeg of zijn
kinderen mogelijk interesse zouden
hebben. Het bleek dat ze geen
kinderen hadden en dus kwam zo
de verkoop aan derden in beeld.
Ik gaf aan dat er in Nederland
weinig amateurs zijn die zo’n grote

kijker zich kunnen veroorloven en
als dan daar dat koepeltje bij moest
zouden dat extra duiten zijn en voor
het transport is ook enig materieel
nodig. Ik gaf aan dat hij het beste
via zijn voormalige zakenrelaties in
Duitsland kon proberen. Voorkeur
voor het zuiden van Duitsland omdat
daar nog veel donkere gebieden zijn
en voldoende industrie en dus
mensen die het zich kunnen
veroorloven. Hij gaf aan zich te
melden als hij ze verkocht had en
bedankte me… Weer verder niets
gehoord.
Bij toeval ontmoette ik hem een paar
jaar later in Venlo. We herkenden
elkaar meteen en kletsten even met
elkaar. “Oh, ja,” zei hij uit eigen
beweging, “een zakenvriend in de
buurt van München heeft beide
kijkers met koepeltjes gekocht. Een
voor zijn zoon en de andere voor

een kennis.” Natuurlijk de vraag of
hij tevreden was met de opbrengst.
Dát was de klapper van de vuurpijl.
“Ach, speelgoed kost geld.”, was
zijn reactie. Hij had beide kijkers
met de koepeltjes verkocht voor…
tienduizend Euro. “Maar wel
contant”, lachte hij, “Saluut!” en liep
door…

Vandaag, 23 februari, kreeg ik een
herinneringsschrijven om een kaarsje
op te steken omdat de betrokken
zakenman vandaag x-jaar geleden is
overleden.

Wegens de privacy van betrokken
echtpaar noem ik geen namen en
hun woonplaats. Maar het
echtpaar woonde tussen Deurne
en Eindhoven en hij kwam van
origine uit het noorden van ons
land.

Twee C-14 kijkers voor één bejaard echtpaar. De kijkers bleken van
oudere datum te zijn. Kijkuren in Nederland minimaal. Ze staan nu
ergens in Zuid-Duitsland… als ze er nog staan…
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Een C14 kopen in Corona tijd
Door Jan Maarten Winkel

Ik zit al langer te denken om een C14 aan te schaffen ter vervanging van mijn 30 cm Newton, onder het motto:
hoe groter hoe beter. Na het lezen van de anekdote van Harrie, mailde ik hem gekscherend of hij nog een C14
op zolder had liggen. Dat was op 23 januari. Harrie pakte het echter serieus op, en zette een vraag voor een C14
op astronomie.de

Een week later was er inderdaad
antwoord! Jürgen uit Keulen had
een oude zwarte C14 tubus te koop
en stuurde er wat foto’s bij. Na wat
heen en weer mailen kwamen Jürgen
en ik tot een afspraak om de
telescoop te bekijken en eventueel
tot aanschaf over te gaan. Vraag
was wel hoe het zat met die Covid19
beperkingen. We willen niet in een
qaurantaine periode belanden. Ook
Jürgen wist het allemaal niet zeker.
Ik besloot dan maar op goed geluk
af te reizen. We zien wel of we terug
gestuurd worden.
Er werd afgesproken om op
zaterdagmiddag 13 februari naar
Keulen te komen. Dit viel echter wel
samen met Carnaval. Zijn de wegen
in Keulen dan niet afgezet? Jürgen
gaf antwoord: daar hoef je geen
zorgen om te maken, die vindt dit
jaar niet plaats.
Halverwege februari had het echter
ook ontzettend veel gesneeuwd en
vroor het de hele week, ook
overdag. Op maandag 8 en dinsdag
9 februari werd zelfs de krant niet
bezorgd, omdat de wegen te
gevaarlijk waren. Op de zaterdag
was de meeste sneeuw gelukkig al
weer weg. De snelweg was sowieso
goed te doen, en in Keulen had het
helemaal niet gesneeuwd…
Ondertussen had Jürgen de
telescoop uit de sterrenwacht
gehaald en naar zijn thuis adres
verplaatst. Mijn zoon Max mocht
rijden, dan kan hij eventueel ook de
kijker in de auto laden. Na een
kleine 2 uur rijden kwamen wij in
hartje Keulen aan op het adres van
Jürgen. We werden zeer gastvrij

onthaald door Jürgen en zijn vrouw,
met heerlijke koffie en
eigengemaakte koek, en aparte
handdoekjes bij de WC. De C14
lag te pronken op tafel. Het zag er
allemaal prima uit, dus werd tot
aanschaf over gegaan. Hoe snel kan
het gaan…
De volgende dag wilde ik met Max
de C14 in mijn sterrenwacht
plaatsen. Dan moest eerst wel de
Newton eruit. Eerst moest dan de
spiegelbak uit de buis gehaald
worden, maar dat viel niet mee.
Door de kou zat de houten
spiegelbak vast in de PVC buis. We
moesten wachten op warmer weer.
De weergoden deden hun best. Het
werd plotseling lente, met
temperaturen in de dubbele cijfers.
Het volgende weekend, op zaterdag
20 februari, konden Max en ik de
spiegelbak uit de buis krijgen en de

Newton uit de vorkmontering.
Daarna kon de C14 op de montering
geplaatst worden. Dat was ook
weer een ding: dan heb je een
grotere spiegel, maar is de buis
smaller dan van de Newton… We
moesten 2 lagen rubber plaatsen
tussen de buis en de ringen welke
om de buis komen tussen de vork.
Het kostte wat moeite, maar na een
paar uur was de klus geklaard. ’s
Avonds konden we wat testjes
uitvoeren: wat is het beeldveld, geeft
de telescoop in de Watec camera
een rechtopstaand beeld, kan de
montering wat sneller gezet worden,
hoe zien objecten eruit zoals de
Maan, Mars en de Eskimonevel. Die
Eskimonevel had ik nog nooit eerder
bekeken; best mooi.
De weergoden waren mij nog steeds
goed gezind. Op zondagavond 21
februari kon ik met de nieuwe

De C14 nog in de sterrenwacht van Jürgen
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aanwinst de sterbedekking door
(130) Elektra waarnemen. En
zowaar, ik had een bedekking! De
bedekking duurde maar liefst ruim
12 seconden, met een
helderheidsafname van slechts 0,2
magnitude. Vanwege die geringe
helderheidsafname had ik gekozen
voor een wat langere integratietijd,
zodat de signaal/ruis verhouding
goed zou zijn. Ook Eric Frappa was
het niet ontgaan dat ik met een
grotere kijker had waargenomen, en
feliciteerde mij met het resultaat van
deze waarneming: deze waarneming
is één van de beste lichtcurves van
deze best moeilijke bedekking.
Op dezelfde avond nam ik nog 5
sterbedekkingen waar door de
Maan, alle met een nauwkeurigheid
van 0,01 seconde. Tevens heb ik
Jürgen op de hoogte gebracht van
de resultaten met ‘zijn’ telescoop.
Wellicht gaat hij ook wel
sterbedekkingen waarnemen…
Op woensdagavond 24 februari was
het weer raak! Ik had een korte
bedekking door planetoïde (4387)
Tanaka met een duur van 0,6
seconde. De kans op een bedekking
was slechts 7%, en mijn sterrenwacht
lag buiten het voorspelde
schaduwpad. Er was dus sprake van
een shift.

Om een idee te geven hoe groot de C14 in werkelijkheid is, ben ik
er naast gaan staan.

Ondertussen heb ik in de eerste
week in totaal 6 waarnemingen
verricht aan planetoïden (waarvan 2
raak), en 11 sterbedekkingen door
de Maan (alle met een

nauwkeurigheid van 0,01 seconde).
Geen slecht resultaat, lijkt mij. Ik ben
dan ook zeer tevreden met deze
aanwinst, en dankbaar aan Harrie
voor zijn inzet hiertoe! Waar een
anekdote al niet toe kan leiden.

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2021

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan
B 21-05-21 Vr 20:58 119125 7,6 39 206 -9 8N 72+
A 08-07-21 Wo/do 02:22 77285 5,4 3 54 -10 11N 3-
B 05-08-21 Wo/do 02:00 78081 7,8 10 63 -17 13N 12-
A 02-09-21 Wo/do 04:19 78813 6,8 44 101 -7 13N 24-
C 02-09-21 Wo/do 04:43 78821 8,8 47 107 -3 12N 23-
B 23-11-21 Ma/di 04:24 78813 6,8 55 232 -26 5S 88-
C 26-11-21 Vr 23:54 99004 8,3 17 84 -60 4N 55-
B 28-11-21 Za/zo 04:56 99474 8,4 44 150 -22 7S 43-
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KleinPlanetenTagung (KPT) online
Door Gerhard Lehmann

Op 17 maart ontving de redactie onderstaande mail van Gerhard Lehmann. De KleinPlanetenTagung ging vorig
jaar niet door vanwege de corona pandemie, en dit jaar kan het ook niet fysiek doorgaan. Het wordt dit keer een
ééndaagse happening welke alleen online te volgen is. Men moet zich daarvoor wel opgeven, via de site welke
hieronder genoemd is.

Beste vrienden van kleine planeten,

Ik heb het lang uitgesteld, maar het is algemeen bekend dat de hoop het laatst sterft. Vanwege de coronapandemie
en de daaruit voortvloeiende beperkingen in het openbare leven moet de Kleinplanetentagung 2021 in Drebach
worden afgelast. Planetarium en observatorium, evenals de hotels zijn gesloten, grensovergangen zijn vaak alleen
met beperkingen open, of helemaal niet. Het is slecht.

De Vereinigung der Sternfreunde in Duitsland, of kortweg VdS, maakt online conferenties mogelijk. Ik heb zo’n
online KleinPlanetenTagung gereserveerd voor zaterdag 29 mei 2021.

Als u geïnteresseerd bent in dit soort conferenties, registreer u dan online via onderstaande link.
Zo’n online conferentie kan alleen slagen als er voldoende lezingen zijn. Ik kijk uit naar elke lezing!

De toegangsgegevens worden na registratie ongeveer een week voor bovengenoemde datum meegedeeld. Geef
daarom ook een actueel e-mailadres op.

Het is mij en het voltallige bestuur van het observatorium Drebach duidelijk dat zo’n online conferentie een echte
conferentie niet kan vervangen! Maar laten we er het beste van maken.

Met vriendelijke groet,

Gerhard Lehmann,
mede namens Jens Kandler en het voltallige bestuur van de Vrienden van de Drebach Sterrenwacht.

PS: Blijven jullie allemaal gezond en Corona-vrij.

Link:
https://www.planetarium-erzgebirge.de/kleinplanetentagung-2021/

Groepsfoto van de laatste fysieke KPT te Salzburg in 2019. Links staat Gerhard Lehmann, tweede van
rechts op de voorste rij zit Henk de Groot
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Aardscheerder Apophis vormt
voorlopig geen gevaar
Door E. Echternach

Na zijn ontdekking in 2004 stond asteroïde (99942) Apophis jarenlang
bekend als een van de gevaarlijkste ‘aardscheerders’ – planetoïden die in
botsing zouden kunnen komen met de aarde. Nieuwe radarwaarnemingen
hebben nu echter uitgewezen dat de ruim driehonderd meter grote ruimterots
de komende anderhalve eeuw zeker geen bedreiging vormt.

Aanvankelijk leek het erop dat
Apophis in 2029 akelig dicht bij
onze planeet zou komen.
Maar uit aanvullende waarnemingen
bleek al snel dat een inslag op die
korte termijn uitgesloten was. En ook
de volgende dichte nadering, in
2036, bleek geen gevaar op te
leveren.
Tot voor kort bestond echter een
kleine kans dat het in 2068 wél raak
zou kunnen zijn.
Begin deze maand zoefde Apophis
weer eens op veilige afstand langs
de aarde en astronomen hebben die
gelegenheid benut om
radarwaarnemingen van de
passerende planetoïde te doen.

Daarbij hebben ze zijn omloopbaan
om de zon uiterst nauwkeurig
kunnen vaststellen. Het resultaat van
de metingen is dat Apophis
voorlopig geen enkele bedreiging
vormt – in 2068 niet en ook de
honderd jaar daarna niet.
De eerstvolgende dichte nadering
van de planetoïde is nog steeds die
van 13 april 2029, maar veel
dichterbij dan 30.000 kilometer
komt hij dan niet. Dat is overigens
wel dichtbij genoeg om Apophis
zonder telescoop of verrekijker
langs de hemel te zien bewegen.

De bedekking door (99942) Apophis
Door Jan Maarten Winkel

Op donderdagavond 11 maart zou aardscheerder (99942) Apophis een
ster van magnitude 9,3 in Hydra bedekken, zichtbaar vanuit Duitsland.
Deze planetoïde is echter zo klein, dat de duur slechts 0,07 seconde zou
bedragen. Dave Herald heeft zelfs zijn programma Occult erop aangepast,
zodat bedekkingen met een duur van minder dan 2 seconden met 2
decimalen getoond zouden worden.

Op 6 maart 1h06 UT vloog deze
aardscheerder op slechts 43,8 keer
de afstand tot de Maan langs de
Aarde. Middels radar kon men vòòr
deze datum astrometrie uitvoeren en
op 5 maart is de onzekerheid van
de baan van deze kleine planeet
daarmee terug gebracht van 2,5 km
naar 1,6 km (voor de 1 sigma lijn).

Dat was goed nieuws voor de
aanstaande sterbedekkingen op 7
maart in de Verenigde Staten, en op
11 maart in Europa.
De sterbedekking op 7 maart vanuit
Louisiana was succesvol. Er werd
een ster van magnitude 8,4 bedekt
en er werden meerdere koorden
vastgelegd middels 8 cm telescopen.
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Samen met de radar waarnemingen
kon JPL de onzekerheid voor de 1
sigma lijn terug brengen naar 26
meter! Dat geeft vreemde effecten
in het schaduw traject op Aarde bij
een bergachtig landschap. Er moet

Weergave van de sterbedekking op 11 maart over Emden. De 3 rode lijnen voor sigma 1 t/m 3 vallen
op deze schaal samen...

Dezelfde sterbedekking over Emden, weergegeven met GoogleEarth.

dus rekening gehouden worden met
de hoogte boven zeeniveau van de
waarneemplek en de hoogte van de
te bedekken ster boven de horizon.
Op 11 maart was het in een groot
deel van Europa bewolkt. Ik heb

niets vernomen van waarnemingen
in het mogelijk onbewolkte
Griekenland of elders.
De volgende keer dat Apophis dicht
langs de Aarde scheert, is op vrijdag
13 april 2029…
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Statutenwijziging in coronatijd: een weg met hindernissen.
Door Henk de Groot

Vrijdag 26 maart 2021 is een gedenkwaardige dag voor onze vereniging. Op die dag zijn de nieuwe statuten
rechtsgeldig geworden, waarmee het samengaan van de Nederlandse Vereniging van Waarnemers van
Sterbedekkingen (NVWS) en de Dutch Minor Planet Association (DMPA) een feit is. Maar dat dit zo op deze
manier zou gaan lopen, had waarschijnlijk niemand gedacht.

Begin 2019 kwam binnen het bestuur
de gedachte op of het voor de lange
termijn toch misschien niet slimmer
zou zijn om de NVWS en DMPA
samen te voegen, en verder te gaan
als één vereniging. Dat resulteerde
in een voorstel dat op de Algemene
Ledenvergadering op 6 april 2019 in
Bussloo gepresenteerd werd aan de
leden.

In dat voorstel werd gevraagd een
onderzoek te starten om beide
verenigingen te laten fuseren.
Daarvoor zijn een aantal redenen aan
te voeren:

- De aandachtsgebieden in de
sterrenkunde waar beide
verenigingen zich op
focussen, raken steeds meer
in elkaar verweven. De
NVWS begon in het verre
verleden met eigenlijk alleen
sterbedekkingen door de
Maan, maar nu zijn het toch
v o o r n a m e l i j k
sterbedekkingen door
planetoïden welke
waargenomen worden. Dit
sluit als onderzoeksgebied
ook sterk aan bij de
astrometrie en fotometrie
van de planetoïden, of Kleine
Planeten.

- In de praktijk waren we al tot
één verenigingsblad
gekomen, onze onvolprezen
Occultus.

- In één vereniging kun je beter
gebruik maken van de
beschikbare menskracht en
financiën.

Dat voorstel is toen unaniem
gesteund door alle op de ALV
aanwezige leden. Er is toen ook

besloten dat een klankbordgroep,
bestaande uit de leden H. Bril, M.I.
van der Linden en H. Govaarts
hierbij het bestuur zouden
ondersteunen.

Al vlug, begin mei 2019, kwam Harrie
met de eerste opzet van de nieuwe
statuten. Toen heette de nieuwe
vereniging nog DOMPA ( Dutch
Occultation and Minor Planet
Association). Het uitgangspunt van
de nieuwe statuten waren de oude
statuten, waarbij de doelstellingen en
de naam aangepast zijn, en enkele
niet meer bij de tijd zijnde artikelen
zijn verwijderd. Gedurende het jaar
2019 zijn de statuten vele malen op
en neer geweest naar de
bestuursleden en de leden van de
klankbordgroep, en begin 2020 was
de definitieve tekst gereed. Het was
de bedoeling om op de ALV te
houden op zaterdag 4 april 2020 de
nieuwe statuten voor te leggen aan
alle leden. Ook zou dan het opheffen
van de DMPA in stemming komen,
en de verwachting was dat voor de
zomer het samengaan van de
vereniging een feit zou zijn.

Maar inmiddels weten we nu
allemaal dat het anders is gelopen.
In februari 2020 kwam er een virus
uit China deze kant op dat de hele
wereld op de kop heeft gezet. Op
vrijdag de dertiende maart hebben
we de Sterbedekkersdag-Kleine
Planetendag moeten afgelasten.
Wat we toen ook nog niet konden
bedenken was dat het zo lang zou
duren. Zeker in het begin was er nog
wel de hoop dat het ergens in het
najaar wel weer goed zou komen.
Maar omstreeks september werd
duidelijk dat het veel langer ging
duren dan gedacht.

Het bestuur heeft toen besloten om
een stemming te organiseren over dit
voorstel via email en post.

Daartoe is op 6 oktober 2020 aan alle
leden een email gestuurd met daarin
een uitleg over het afgelopen traject,
het voorstel van het bestuur en de
nieuwe statuten. Leden welke geen
email hebben, hebben bericht
gekregen via de post. De stemming
is gesloten op 21 oktober 2020.

Bij de stemming hebben 20 van de
33 leden een stem uitgebracht.
Achttien leden hebben voor het
voorstel gestemd en twee leden
hebben blanco gestemd. Er zijn geen
tegenstemmen. Ook zijn er geen e-
mails teruggekomen als onbestelbaar.
Volgens artikel 34 van de statuten is
voor een wijziging van de statuten een
meerderheid van 2/3 van het aantal
uitgebrachte stemmen noodzakelijk.
Dit is ruim gehaald, en het voorstel
van het bestuur tot aanpassen van de
statuten is hiermee aangenomen.

Voor het opheffen van de DMPA
werden in de eerste stemmingsronde
te weinig stemmen uitgebracht (9
van de 19). Daarom moest hiervoor,
acht weken na de eerste stemming,
een tweede stemmingsronde
gehouden worden. Bij deze tweede
ronde hebben 12 leden van de 19
voor opheffen van de DMPA
gestemd. De DMPA is omstreeks de
jaarwisseling uitgeschreven als
vereniging bij  de Kamer van
Koophandel.

Met de uitslag van de stemming van
de NVWS en na overleg met het
bestuur van de DMPA heeft het
bestuur van de NVWS op 25 oktober
2020 besloten de statuten aan te
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passen volgens het voorstel en de
verenigingsnaam te wijzigen.

Een statutenwijziging moet altijd via
de notaris gebeuren. Omdat voor
notarissen geen vaste tarieven
gelden, hebben we bij verschillende
notarissen een prijsopgave gevraagd.
En uiteindelijk zijn we bij de
goedkoopste verder gegaan. Tegen
die tijd was het al december, en
omdat notarissen dan kennelijk druk
zijn, werd ons dossier in januari 2021
van de stapel gehaald. Toen kwam
er voor ons weer een verassing
boven water: Wij, als bestuursleden,
waren niet als UBO bij de Kamer
van Koophandel ingeschreven.

Wat is nou een UBO? Dat is door de
overheid uitgevonden, en is de
afkorting van Ultimate Beneficial
Owners. Kennelijk wordt er door
bestuursleden in Nederland een hoop
afgerotzooit, en de overheid wil daar
meer zicht op hebben. Het gaat dan
vooral over lieden welke hun oneerlijk
verkregen vermogen willen
witwassen met behulp van de
vereniging. Als je UBO bent, kom je
in een register te staan, met daarbij
jouw bewezen identiteit en belangen
in de vereniging waarvan je
bestuurslid bent. En ook al heb je als
bestuurslid geen belang, dan toch
moet je als UBO geregistreerd staan.
De notaris is sinds september 2020
verplicht bij elke inschrijving of
statutenwijziging van een vereniging
te controleren of de bestuursleden als
UBO bij de KvK zijn ingeschreven.
Onze notaris had daar ook niet zo
gauw aan gedacht, dus dat bedrag
kwam ook nog bovenop de
kostenopgave.

Voor ons was het de pech dat de
statuten wijziging na september 2020
uitgevoerd werd.

Dat leverde weer een extra
kostenpost op, wat we gelukkig
konden beperken door de wijziging
van de statuten door de notaris even
op pauze te zetten, en in eigen beheer
de bestuursleden te gaan registreren
als UBO. Alleen de extra
controlekosten door de notaris bleven
zo over.

Omdat de KvK chronisch overwerkt
lijkt te zijn, duurt het inschrijven ook
ruim een maand. Maar goed, daar
krijg je ook wel wat voor.
Vreemd blijft wel dat wij als bestuur
of vereniging nooit hierop
geattendeerd zijn door de overheid.
Het is zeker zoiets als “Iedere
Nederlander wordt geacht de wet te
kennen”.

Inmiddels is het maart 2021 als de
inschrijving als UBO bevestigd
wordt. De notaris kan de controle
daarop bij de KvK uitvoeren en de
gewijzigde statuten indienen.

In verband met de corona was het
ook onmogelijk om fysiek aanwezig
te zijn op het notaris kantoor voor de
ondertekening van de nieuwe
statuten. Alle bestuursleden kregen
daarom een volmacht thuisgestuurd
om het ondertekenen te kunnen
delegeren aan een medewerker op
het notariskantoor. Maar om te
bewijzen dat de bestuursleden de
volmacht zelf ondertekenen, en niet
bijvoorbeeld de buurvrouw, moest
van de ondertekening een foto
gemaakt worden, welke met de
volmacht naar de notaris ging.

De laatste keer dat ik zo op de foto
ging was in de jaren zestig van de
vorige eeuw op de Lagere School.
Toen werd er periodiek een foto
gemaakt waar je dan netjes achter
een bureautje zogenaamd in een
schrift zat te pennen. Ik had nu
hetzelfde gevoel daarbij.

Het hele traject heeft lang geduurd,
maar, formeel gezien, had het nog
veel langer kunnen duren. De vorige
statuten van de NVWS zijn zo’n 25
jaar geleden opgemaakt. Sindsdien is
de wetgeving ook weer veranderd,
en volgens de notaris diende daarom
op enkele puntjes de statuten
geactualiseerd te worden. Dat is ook
gebeurd, maar volgens de regels
moeten dan de statuten weer aan de
leden voorgelegd worden. In overleg
met de notaris hebben we dat niet
meer gedaan. Deze aanpassingen
zijn technisch, en niet inhoudelijk van
aard. Bovendien zou dat weer
maanden extra kosten, en daar had
niemand meer zin in. Dit puntje is
onder de corona noodwet geschoven.

De nieuwe statuten zijn te
downloaden vanaf de WSKP website
(www.doa-site.nl).
Die website is ook vernieuwd. Kijk
maar eens en laat s.v.p. weten wat
je nog mist of kunt missen.

Zo zijn we eindelijk, na twee jaren
en drie maanden, aan het eind van
dit traject aangekomen. En dat werd
tijd, want eigenlijk hadden wij er ook
zo langzamerhand schoon genoeg
van. Gelukkig kunnen we nu weer
vele jaren vooruit.

Agenda

29 mei 2021 – Kleine Planeten Tagung (online, voertaal duits)
27 - 31 aug 2021 – ESOP XL te Bialystok, Polen
2 - 4 sep 2022 – ESOP XLI te Granada, Spanje
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Totale Sterbedekkingen
Predictions : 23 Period : 01/04/2021 - 01/07/2021
City : Utrecht Observer : Sonneborgh
Aperture : 10 cm Experience : 1
Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N Altitude : 0

Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association.
Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1    Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts

  Date  Day    Time  A  P     XZ   Mag  Al   Az   Sn    CA  Dia
  d  m   y   h  m  s  s   °    °    °     °   cm
 14-04-2021  Wed  20:25:37  1  D    4505   7.1   6  290  -16  +66°S   10
 16-04-2021  Fri  19:30:27  1  D    6511   6.7  33  266   -8  +60°N    6
 17-04-2021  Sat  19:17:55  1  D    7950   7.2  43  255   -6  +83°N    8
 17-04-2021  Sat  20:09:47  3  D    7984   7.4  35  266  -13  +27°N    9
 18-04-2021  Sun  14:42:32  1  D    9694   3.1  55  130  +35  +83°N    7
 18-04-2021  Sun  22:29:49  2  D   10119   6.8  22  282  -25  +22°S    8
 19-04-2021  Mon  18:08:48  1  D   11616   3.6  61  197   +5  +84°N    7
 19-04-2021  Mon  21:42:03  1  D   11765   7.1  37  263  -22  +61°N    9
 20-04-2021  Tue  00:16:10  1  D   11913   6.8  14  291  -26  +69°S    9
 22-04-2021  Thu  20:46:54  1  D   15783   5.4  51  195  -16  +81°N    5
 27-04-2021  Tue  21:51:39  1  R   20946   5.2  14  143  -20  +87°N    8
 28-04-2021  Wed  21:36:29  1  R   22054   4.3   3  129  -19  +59°N   10
 30-04-2021  Fri  03:02:36  1  R   23426   3.3  13  188  -10  +64°N    4
 04-05-2021  Tue  03:39:41  1  R   29693   5.8   9  143   -4  +59°S    8
 15-05-2021  Sat  22:39:24  3  D    9694   3.1   5  306  -18  +21°N    4
 16-05-2021  Sun  22:38:06  1  D   11441   6.4  11  296  -17  +78°N    6
 16-05-2021  Sun  23:02:48  1  D   11473   6.2   7  301  -18  +81°S    6
 19-05-2021  Wed  16:39:47  2  D   15234   3.5  51  149  +24  +49°N    8
 20-05-2021  Thu  00:52:45  1  D   15531   6.2   6  287  -16  +60°N   10
 25-05-2021  Tue  21:23:32  2  D   21538   5.5  15  155  -11  +31°S   10
 25-05-2021  Tue  23:07:39  2  D   21594   4.8  18  180  -17  +17°S    7
 23-06-2021  Wed  23:21:54  1  D   23426   3.3  13  187  -14  +73°N    4
 30-06-2021  Wed  23:56:19  1  R      51   4.6   3  103  -15  +70°N    6

Toelichting op de tabel ‘Totale Sterbedekkingen’

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

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
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(2103) Laverna
Door Henk de Groot

Deze winter was het, zoals bijna gebruikelijk, weer beroerd weer om waar te nemen. Op 20 december hadden
we nog een heldere nacht, en daarna bleef het eigenlijk bewolkt. Of beter gezegd niet lang genoeg helder, want
als je fotometrie wilt doen heb je op z’n minst een aantal uren heldere lucht nodig.

Eindelijk op dinsdag 12 januari is er
weer eens een onbewolkte nacht. Ik
heb nu de planetoïde (2103)
Laverna uitgekozen uit de lijst om
eens te gaan waarnemen. Laverna
staat lekker hoog aan de hemel, op
een declinatie van + 25 graden.
Tijdens de doorgang staat hij bijna
in het Zenit.
Laverna is al eens in 2013
waargenomen door Antonini,
waarbij op een periode van 0,458
dag, dat is ongeveer 11 uren, is
uitgekomen. Dat was echter wel een
waarneming van een lange nacht,
waarbij niet de volledige periode is
vastgelegd.
In 2004 is Laverna ook eens
waargenomen, en daarbij kwam
men uit op 0,3853 dag.

De helderheid van Laverna is niet
groot, omstreeks magnitude 15,5.
De relatieve snelheid van Laverna is
echter vrij laag, dus het is mogelijk
wat langer te belichten om toch een
goede signaal/ruisverhouding te
krijgen.
Ik neem Laverna gedurende 7 uren
en 20 minuten waar, en krijg er ook
een mooie curve uit. Ook deze zou
zo weer 0,458 dag kunnen zijn.
Helaas wordt het na die ene nacht
weer bewolkt, en het blijft bewolkt.
Op die manier lukt het dus niet om
de periode van Laverna eenduidig
vast te leggen.

Pas op 9 februari wordt het zo
langzamerhand weer helder. De wind
draait naar het Noordoosten en er
breekt een koude periode aan. Toch
trekt in de loop van de avond de
hemel weer wat dicht met wolken

De waarneming van Antonini uit 2013. De periode is hier aangenomen
op 0,458 dag, wat op het eerste gezicht ook waarschijnlijk lijkt.

De waarnemingen van Laverna op 12-01-2021. Op de horizontale as
de aangepaste Juliaanse Datum (alles voor de komma weggelaten).
Op de Y-as de magnitude helderheid. De waarneemperiode is 7 uren
en 20 minuten lang.
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vanaf de Oostzee, en ik kan maar
ruim drie uren de helderheid van
Laverna vastleggen.
Twee dagen later draait de wind nog
meer naar het Oosten, en wordt het
echt helder, maar ook steenkoud.
Na een aantal uren waarnemen zit
er een dunne laag ijs op de
telescoop en de dauwkap, en op
een nacht zelfs op de lens.
De lensverwarming is regelbaar, en
het is telkens zoeken naar een
compromis. Niet teveel warmte
toevoeren zodat de turbulentie in de
telescoop onnodig erger wordt, en
aan de andere kant niet te weinig
warmte toevoeren zodat het
objectief beslaat of bevriest.
Op 11, 12 en 13 februari kan ik
telkens bijna 5 uren de helderheid
van Laverna vastleggen. Langer lukt
niet, omdat we inmiddels ruim een
maand verder zijn ten opzichte van
de eerste waarneming van Laverna,
en hij nu ook ruim twee uren eerder
ondergaat. Als het waarneemobject
te ver naar het westen zakt, kan ik
dat niet meer goed waarnemen door
de enorme LED straat verlichting in
mijn buurt.

Een ander punt is dat Laverna
inmiddels ook een halve magnitude
zwakker is geworden, omdat hij
verder van de Aarde verwijderd is.
Gelukkig beweegt hij nu erg
langzaam, zodat ik de belichtingstijd
kan opschroeven naar vijf minuten.

Na vijf waarneemnachten en 349
opnames en evenzoveel datapunten
verder zou ik toch een mooie periode
moeten vinden. Maar dat lukt mij niet
echt goed. Ik krijg ze wel op 4
nachten kloppend, maar de laatste
nacht valt er dan weer buiten.
Misschien heb ik ergens een
verkeerde calibratie uitgevoerd,
maar dat blijkt na controle geen
sprake van.

Ik stuur de waarnemingsresultaten
naar Raoul Behrend van het

Nu dezelfde waarneming van Antonini, nu met de juiste periode van
0,385155 dag.

De totale periode van Laverna, waar alle waarnemingen in geplot
zijn. Je kunt zien dat de periode niet regelmatig verloopt. Indien je
maar een bepaald stuk meet, kun je zo op een heel andere periode
uitkomen.

Observatorium van Geneve, die de
waarnemingen coördineert, en
wacht af waar hij mee komt. Enkele
dagen later komt de uitwerking
terug, en de periode van Laverna is
daarmee vastgesteld op 0,385155
dag met een nauwkeurigheid van +/
- 0,000012. Dat is dus bijna gelijk
aan de eerste waarneming van

Laverna in 2004, maar hiermee
weten we het nu wel zeker. Die hoge
nauwkeurigheid van de meting wordt
bereikt omdat er over zo’n lange
periode is gemeten, in dit geval ruim
een maand. Je moet dan uiteraard
wel rekening houden met de
verandering van posities van zowel
Laverna als de Aarde.
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(1127) Mimi
Door Henk de Groot

Na de koude maar heldere periode half februari breekt natuurlijk weer een periode aan waarbij het overwegend
bewolkt is. Bovendien is het eind februari weer Volle Maan, en dat bemoeilijkt toch ook wel behoorlijk het
waarnemen van zwakke planetoïden.

Begin maart klaart het weer op, en
breekt een periode aan met enkele
heldere nachten. De Maan is dan
enkele dagen na vol, dus de overlast
daarvan mindert met de nacht.
Rekening houdend hiermee zoek ik
een planetoïde uit die wat helderder
is, en hoog aan de hemel staat. Het
wordt dit keer (1127) Mimi. Mimi
heeft een helderheid van omstreeks
magnitude 14,3.
Ook Mimi is in 2004 al eens
waargenomen, en toen is de periode
bepaald op 0,3558 dag.

Op 1 maart lukt het mij om Mimi
gedurende ruim zeven uren waar te
nemen. De nacht daarop lukt dat
weer, maar halverwege de nacht
wordt het toch weer bewolkt, zodat
ik dan maar ruim drie uren vol krijg.
Wat ik na het uitwerken van de
resultaten wel vreemd vind is dat de
metingen van de tweede nacht erg
veel lijken op de metingen van de
eerste nacht. Eigenlijk zou je
verwachten dat bij een aangenomen
periode van 0,35 dag je op de
tweede nacht bijna precies tegen de
andere kant van Mimi opkijkt. Maar
het zou kunnen dat de lichtkromme
van Mimi mooi symmetrisch is, wat
de gelijkenis kan verklaren.

Op 5 en 6 maart volgen weer twee
heldere nachten. Ook deze twee
nachten lijken veel op elkaar, maar
zijn toch wel duidelijk verschoven
sinds 1 en 2 maart.
Na wat puzzelen komt eruit dat de
periode nooit geen 0,35 dag kan zijn,
maar in de buurt van ruim een halve
dag moet liggen.

Alle waarnemingen aan Mimi begin maart. Zo kun je uit een reeks
waarnemingen van steeds een klein deel van de volledige lichtcurve
uiteindelijk toch een (bijna) volledige curve opbouwen.

De nieuwe lichtcurve van Mimi. Er mist nog een klein stukje op
omstreeks 0,6 van de periode (op de X-as). Voor de rest is de lichtcurve
redelijk symmetrisch.
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Nadat ik de waarnemingen heb
opgestuurd, wordt dat enkele dagen
ook bevestigd door Raoul Behrend,
die uitkomt op 0,53090 dag +/-
0,00012.
Ook hier sluiten alle waarneming
mooi bij elkaar aan. Een klein stukje
van de periode is niet gemeten, en
dat is een beetje het probleem van
de planetoïden met een
rotatieperiode van ongeveer een
halve dag of een veelvoud daarvan.
Je kijkt bij opeenvolgende nachten
steeds tegen dezelfde kant aan. Bij
een langere periode van helder weer
zou je dat wel kunnen vastleggen,
maar daar is ons land niet mee
gezegend. Al met al ligt de periode
nu wel stevig vast.

Op 13 en 17 maart is Mimi ook nog
waargenomen door J M Bosch. De
rotatieperiode kon daarmee nog
nauwkeuriger berekend worden op
0,530997 +/- 0,000013 dag. Het
ontbrekende stuk is hiermee ook
ingevuld.

Het helderheid cirkeldiagram van Mimi. De amplitude bedraagt 0,626
magnitude. Daarmee is Mimi geen moeilijk object om waar te nemen.

Overige planetoïden
Door Henk de Groot

(1803) Zwicky.
Op 21 februari 2021 is bij de planetoïde (1803) ook een begeleider ontdekt. Zwicky is een hoofdgordel planetoïde
met een diameter van ongeveer 9,6 km. Hij draait in 2,73 uren om zijn as. De begeleider draait in een baan met
een lange as van 24 km en zou een diameter hebben van omstreeks 2,5 km. De begeleider draait in 28,46 uren
om Zwicky heen.
De afstand tussen de oppervlakken van beide rotsblokken is dus omstreeks 6 km.
Een eclips van de begeleider op Zwicky geeft een afzwakking van 0,07 tot 0,14 magnitude. Hieruit is de verhouding
van beide diameters afgeleid, namelijk 0,26.
De begeleider is ontdekt met fotometrie waarnemingen van de 32 cm telescoop van het Command Module
Observatory, Tempe in Arizona.
Dit laat zien dat dergelijke ontdekkingen goed door amateurs met relatief kleine telescopen ontdekt kunnen
worden.

(6465) Zvezdotchet.
Mogelijk is deze planetoïde ook binair. Er wordt nog aan gemeten.
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel

Het eerste kwartaal van 2021 is weer goed begonnen met 36 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden,
met maar liefst 6 positieve waarnemingen.
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 Winkel, J.M.

9 jan. 6821 Ranevskaya X
10 jan. 1730 Marceline X
10 jan. 593 Titania 4,00s
30 jan. 79514 1998 KM26 X
30 jan. 6499 Michiko X
4 feb. 39056 2000 UR103 X
11 feb. 114187 2002 VJ82 X
12 feb. 381 Myrrha X
12 feb. 2533 Fechtig X
13 feb. 138716 2000 SU130 X
21 feb. 130 Elektra 7,36s 12,17s
23 feb. 6062 Vespa X X
24 feb. 4387 Tanaka X 0,64s
26 feb. 76638 2000 HS14 X X
26 feb. 71533 2000 CL91 X X
27 feb. 78455 2002 RR29 X
27 feb. 6051 Anaximenes X
28 feb. 1062 Ljuba X
1 mrt 232701 2004 BC20 X
6 mrt 416508 2003 YB63 X
17 mrt 7690 Sackler X
17 mrt 17095 Mahadik X
17 mrt 76747 2000 JO72 X
19 mrt 17776 Troska X X
19 mrt 1048 Feodosia 5,76s
25 mrt 4131 Stasik X
25 mrt 3407 Jimmysimms 1,44s
25 mrt 1237 Genevieve X
29 mrt 97602 2000 EM69 X X

Titania
Op 10 januari werd door Eberhard
Bredner een bedekking
waargenomen door (593) Titania
met een duur van 4,00 seconden. De
intrede was om 22h44m37,77s en
de uittrede om 22h44m41,77s UT.

Ook Kubanek en Polak (Tsjechië)
en Billiani (Oostenrijk) zagen een
bedekking met een duur van 6,21
tot 7,60 seconden. Zie figuur 1 voor
de koorden en het DAMIT model.

Elektra
Op 21 februari werd door Henk de
Groot en Jan Maarten Winkel een
bedekking waargenomen door
(130) Elektra met een duur van 7,36
resp. 12,17 seconden. Bij Henk was
de intrede om 19h30m49,57s en de
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Figuur 1

Figuur 2
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uittrede om 19h30m56,93s UT. Bij
Jan Maarten was de intrede om
19h30m47,98s en de uittrede om
19h31m00,15s UT. De helderheid
nam met slechts 0,2 magnitude af
tijdens de bedekking. Ook elders in
Europa werd deze bedekking
gezien, en wel door 9 waarnemers
in België, Duitsland, Frankrijk en
Zwitserland. Zie figuur 2 voor de
koorden en het DAMIT model.

Tanaka
Op 24 februari werd door Jan
Maarten Winkel een bedekking
waargenomen door (4387) Tanaka
met een duur van 0,64 seconden. De
intrede was om 23h36m28,69s en
de uittrede om 23h36m29,33s UT.
Henk de Groot had een mis. Er was
sprake van een shift van ongeveer
1,5 padbreedtes naar het noorden.

Feodosia
Op 19 maart werd door Eberhard
Bredner een bedekking
waargenomen door (1048)
Feodosia met een duur van 5,76
seconden. De intrede was om
23h29m42,32s en de uittrede om
23h29m48,08s UT. Deze
bedekking is waargenomen door
een onbemand station (door
Eberhard genaamd Moritz), welke
opgebouwd was in de tuin van hotel
Engel. Eberhard nam zelf elders
waar (met station Max), maar kon
de ster niet op tijd vinden.
Desondanks succes na in totaal 942
km rijden.
Ook Arnaud Leroy (Frankrijk),
Bernd Gaehrken en Peter Slansky
(Duitsland) hadden een bedekking
met een duur van 0,93 tot 6,30
seconden.

Jimmysimms
Op 25 maart werd door Jan
Maarten Winkel een bedekking
waargenomen door (3407)
Jimmysimms met een duur van 1,44
seconden. De intrede was om
22h31m49,12s en de uittrede om
22h31m50,56s UT. De maximaal
verwachte duur bedroeg slechts 0,9
seconden. Blijkbaar is de planetoïde
iets groter dan gedacht.

Bedekkingen elders in Europa
Hieronder volgt een niet complete
lijst van de bedekkingen welke
elders in Europa zijn waargenomen.
Op 5 januari werd door 8
waarnemers in Spanje een
bedekking waargenomen door (13)
Egeria met een duur van 15,26 tot
24,12 seconden. Er werden 2
sterren van een drievoudige ster

Figuur 3
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bedekt. De afstand tussen deze 2
sterren kon bepaald worden op
0,0080 +/- 0,0027 boogseconde
met een positiehoek van 44,0 +/-
13,8 graden. Aan de hand van de
helderheidsafname kon de
helderheid van alle 3 sterren afgeleid
worden: 8,6; 9,3 en 10,0 bij een
gezamenlijke helderheid van 7,94
magnitude. Zie figuur 3 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 10 januari werd door Bath
(Duitsland), Halir (Tsjechië) en
Rousseau (Frankrijk) een bedekking
waargenomen door (1436) Salonta
met een duur van 0,62 tot 3,20
seconden. Zie figuur 4 voor de
koorden.
Op 12 januari werd door Harman
(Slowakije) een bedekking
waargenomen door Jupiter Trojaan
(1173) Anchises met een duur van
2,44 seconden.
Op 22 januari werd door Green en
Gao (USA) en Schnabel (Spanje)
een bedekking waargenomen door
de ruim 500 km grote TNO 2004

XR190 met een duur van 23,93
resp. 28,32 seconden. Zie figuur 5
voor de koorden.
Op 12 februari werd door
Boninsegna (België) een bedekking
waargenomen door (381) Myrrha
met een duur van 12,84 seconden.
Olivier Schreurs (België) en Jan
Maarten Winkel hadden een mis.
Ook op 12 februari werd door 4
waarnemers in Tsjechië en 1
waarnemer in Duitsland een
bedekking waargenomen door
(266) Aline met een duur van 3,41
tot 4,91 seconden. Zie figuur 6 voor
de koorden.
Op 14 februari werd door 5
waarnemers in Tsjechië, waarvan 1
met 2 stations, een bedekking
waargenomen door (932) Hooveria
met een duur van 7,96 tot 13,13
seconden. Zie figuur 7 voor de
koorden.
Ook op 14 februari werd door Halir
en Kubanek (Tsjechië) een
bedekking waargenomen door
(33074) 1997 WP21 met een duur

van 0,56 resp. 1,71 seconden. Het
lijkt erop dat Halir een satelliet
gevonden heeft bij deze planetoïde.
Zie figuur 8 voor de koorden.
Ook op 14 februari werd door
Kattentidt (Duitsland) twee
bedekkingen waargenomen door
(9634) 1993 XB met een duur van
0,16 resp. 0,56 seconden binnen 1,5
seconden. Het is niet duidelijk of er
sprake is van een dubbelster of van
een planetoïde met begeleider.
Op 18 februari werd door 5
waarnemers vanuit Frankrijk,
Spanje en UK een bedekking
waargenomen door (130) Elektra
met een duur van 9,27 tot 13,28
seconden. Zie figuur 9 voor de
koorden.
Op 20 februari werd door 15
waarnemers vanuit Duitsland,
Frankrijk, Polen, Tsjechië en
Zwitserland een bedekking
waargenomen door (313) Chaldaea
met een duur van 2,00 tot 11,03
seconden. Zie figuur 10 voor de
koorden.

Figuur 4
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Figuur 5

Figuur 6
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Op 26 februari werd door 4
waarnemers vanuit Duitsland,
Slowakije en de UK een bedekking
waargenomen door (1006)
Lagrangea met een duur van 1,46
tot 2,74 seconden. Zie figuur 11 voor
de koorden.
Ook op 26 februari werd door
Schreurs (België) een bedekking
waargenomen door (71533) 2000
CL91 met een duur van 2,86
seconden. Roland Boninsegna
(België), Henk de Groot en Jan
Maarten Winkel hadden een mis.
Ook op 26 februari werd door Juan,
Marco en Schnabel (Spanje) een
bedekking waargenomen door
(1724) Vladimir met een duur van
0,19 tot 2,24 seconden. Zie figuur
12 voor de koorden en het DAMIT
model.

Op 28 februari werd door
Kattentidt (Duitsland) en Stewart
(UK) een bedekking waargenomen
door (1062) Ljuba met een duur van
1,92 resp. 3,68 seconden. Henk de
Groot had een mis.
Ook op 28 februari werd door 9
waarnemers vanuit Duitsland, Italië
en Tsjechië een bedekking
waargenomen door (357) Ninina
met een duur van 5,7 tot 16,8
seconden. Zie figuur 13 voor de
koorden.
Op 1 maart werd door Rottenborn
(Tsjechië) een bedekking
waargenomen door (232701) 2004
BC20 met een duur van 0,64
seconden. Jan Maarten Winkel had
een mis.
Op 2 maart werd door 3
waarnemers vanuit Duitsland en
Polen een bedekking waargenomen
door (499) Venusia met een duur

van 3,30 tot 3,54 seconden. De
helderheid nam met slechts 0,7
magnitude af in plaats van de
verwachte 4,1 magnitude. Is er
sprake van een dubbelster?
Op 22 maart werd door 4
waarnemers vanuit Italië en
Slowakije een bedekking
waargenomen door (596) Scheila
met een duur van 7,66 tot maar liefst
19,02 seconden.
Op 25 maart werd door Boninsegna
(België) een bedekking
waargenomen door (4131) Stasik
met een duur van 2,04 seconden.
Jan Maarten Winkel had een mis.

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
8 bedekkingen geselecteerd. Kijk in
alle gevallen van 5 minuten voor tot
5 minuten na het opgegeven tijdstip.

Figuur 11
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Figuur 12

Figuur 13
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Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen
waarnemen, dan kan men, naast
Occult Watcher, terecht op internet
op pagina http://
bedekkingen.vvs.be/predictions/
asteroids2021

Op deze pagina staan ook de
zoekkaartjes zoals deze in Occultus
gepubliceerd worden.
Voorspellingen van het Lucky Star
project voor TNO’s, welke (nog?)
niet in Occult Watcher opgenomen
zijn, zijn te vinden op het volgende
adres: http://lesia.obspm.fr/lucky-
star/predictions/

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN -
1 APRIL – 1 JULI 2021

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Ma 05-04 20.15 52 228 515 Athalia 43 km 16.6 Frankrijk
Ma/di 13-04 00.38 54 173 350 Ornamenta 123 km 13.7 Scandinavië
Wo/do 15-04 02.54 12 141 159 Aemilia 131 km 14.2 Spanje
Ma 26-04 22.02 21 102 1585 Union 52 km 16.7 Scandinavië
Wo 19-05 21.22 28 262 18 Melpomene 135 km 11.7 Frankrijk
Zo 30-05 22.54 16 196 686 Gersuind 44 km 13.2 Portugal
Za/zo 06-06 00.49 19 215 125 Liberatrix 48 km 12.5 Frankrijk
Ma/di 08-06 02.00 29 160 12 Victoria 117 km 9.8 Duitsland

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Ma 05-04 TYC 1372-01216-1 10.0 07h35m.4 22º05’ 6.6 3s
Ma/di 13-04 TYC 1477-00019-1 10.8 14h42m.9 16º14’ 3.0 8s
Wo/do 15-04 TYC 6302-00461-1 10.7 19h31m.0 -17º35’ 3.5 10s
Ma 26-04 TYC 0992-00532-1 10.4 17h34m.8 08º50’ 6.3 4s
Wo 19-05 TYC 1401-00444-1 10.8 09h13m.2 17º24’ 1.3 6s
Zo 30-05 TYC 6162-00310-1 10.8 14h46m.8 -19º58’ 2.5 4s
Za/zo 06-06 TYC 5618-00945-1 10.9 15h54m.7 -12º46’ 1.8 5s
Ma/di 08-06 TYC 5189-00339-1 9.4 20h39m.5 -06º56’ 0.9 17s

Verklaring symbolen:
ho: hoogte ster boven de horizon
AZo: azimut ster (0o=Noord;90o=Oost;180o=Zuid;270o=West)
d m: helderheidsafname bij bedekking
T max: maximale tijdsduur bedekking
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