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Redaktioneel

Inhoud

In september was het 75 jaar nummer 146
geleden
dat
Werkgroep
Sterbedekkingen werd opgericht. Werkgroep Sterbedekkingen: 75 jaren
Wat is er allemaal veranderd in die Henk de Groot
tijd? Nou, heel wat. Alles ging
vroeger natuurlijk visueel, maar het
was ook een hele toer om een goede
tijdwaarneming te doen. GPS was
er nog niet; men moest het doen met
de six pips van het nieuws, om
daarmee een stopwatch te starten.
Ook lag het accent vroeger op het
waarnemen van bedekkingen door
de Maan; dat is nu verlegd naar
bedekkingen door kleine planeten.
Henk de Groot weet nog meer
verschillen te noemen en heeft het
hoofdartikel geschreven voor dit
nummer van Occultus.
Harrie Rutten heeft weer een aantal
waarnemingen kunnen doen. Zijn
sterrenwacht is nu zodanig
aangepast, dat hij op eigen kracht
het dak weer kan openen en de
kijker kan bedienen. Lees zijn
verhaal om te zien welke
voorzorgsmaatregelen hij heeft
genomen en welke waarnemingen er
gedaan zijn.
Op 27 november zal de ALV
plaatsvinden bij Volkssterrenwacht
Corona Borealis te Zevenaar. De
vergaderstukken zijn in dit nummer
opgenomen. Ik hoop u allen weer
eens fysiek te ontmoeten; het mag
weer…
Afgelopen maanden zijn er weer
diverse symposia geweest: het
symposium van de IOTA in Amerika,
ESOP in Polen en de Trans
Tasmanië Symposium in Australië.
Dit nummer is al erg goed gevuld,
dus zal ik de verslagen ervan
opnemen in het komende nummer.
Jan Maarten Winkel
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Werkgroep Sterbedekkingen: 75 jaren.
Door Henk de Groot
Als vereniging hebben we wat te vieren! De werkgroep waaruit de vereniging is ontstaan, en nog steeds een
werkgroep is, bestaat 75 jaren. Dat is bijna een gemiddeld mensenleven. Helaas zijn de initiatiefnemers en de
eerste leden allang overleden. Dat kan bijna ook niet anders. Maar de tak van Sterrenkunde waarin zij ooit
begonnen zijn, is nog steeds springlevend.
Natuurlijk zijn in de loop van de jaren
de accenten verschoven. Ging het in
eerste instantie vooral om
sterbedekkingen door de Maan, nu
75 jaar later zijn het vooral de
kleinere zonnestelsel objecten welke
in de belangstelling staan. De aard
van de werkzaamheden is nog steeds
hetzelfde: het vastleggen van
sterbedekkingen met een zo
nauwkeurige mogelijke tijd.
Het allereerste begin.
Al heel vroeg zijn er prehistorische
sporen
te
vinden
van
sterbedekkingen door de Maan. In
de archieven duikt een berekening
op van een bedekking van Spica
door de Maan op 25 juni 1939 voor
de waarneemplaats Dubbeldam.
Daarna blijft het een tijd lang stil,
maar het begint echt met een artikel
in de Hemel en Dampkring, het
orgaan van de Nederlandse
Vereniging van Weer-en
Sterrenkunde (NVWS) van maart
1943. Het artikel heet:
“Voorbereiding tot een belangrijke
opdracht”, in de rubriek “Voor de
werkplaats van den amateur”.
Het is geschreven door de NVWS
leider van sterrenkundige
waarnemingen en de redacteur van
deze rubriek, dr. J. J. Raimond. In
de introductie van dit artikel wordt
duidelijk gemaakt dat dit het begin
is van een campagne om
sterbedekkingen door de Maan te
gaan waarnemen. Het eerste deel is
een oefening om ervaring te krijgen
in het nauwkeurig aflezen van de tijd.
De auteurs willen hiervoor de
tijdsignalen van een Duitse
radiozender gebruiken. Deze zender

In de archieven van de KNVWS is deze berekening van een
sterbedekking te vinden. Het gaat om een totale bedekking van Spica
door de Maan op 25 juni 1939, ‘s middags omstreeks 16:30 UT. Al
voor de Werkgroep Sterbedekkingen wordt opgericht is men dus
kennelijk al actief op dit gebied. Het is tijdens de bedekking van Spica
nog overdag, maar met een telescoop moet dit goed te zien zijn
geweest bij een heldere hemel. Wie kijkt met een modern computer
planetarium programma kan de bedekking reconstrueren. Wie deze
tekening heeft gemaakt is (nu) niet bekend.

geeft vijf keer per dag, volgens een
bepaalde methodiek, de tijdseinen
weer, en de waarnemer moet aan de
hand van deze tijdseinen de afwijking
van zijn eigen klok met “secunde”
of seconde wijzer vaststellen
gedurende drie achtereenvolgende
momenten waarop de tijdseinen
worden uitgezonden. Dat moet hij
dan ook nog op drie verschillende
dagen een keer uitvoeren. De
resultaten moet hij op mm papier
grafisch uitzetten en opsturen naar
Raimond.

De bedekkingscampagne:
vervolg.
In mei 1943 staat er weer een artikel
in Hemel&Dampkring over het
vervolg van de opdracht. Maar liefst
16 waarnemers hebben een grafiek
met de tijdwaarnemingen ingestuurd,
en de auteur heeft zich met elke
inzender in verbinding gesteld om de
resultaten te bespreken.
Nu komt het tweede deel van de
oefening. De waarnemer moet
vastleggen op welke tijd, tot op een
seconde nauwkeurig, een ster achter
de donkere oostelijke maanrand

Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

verdwijnt. Hij zit dan al tellend achter
de telescoop. Een-en twintig, twee
en twintig, drie en… Op het moment
van verdwijning telt hij door, en kijkt
op zijn klok, welke naast hem ligt.
Er wordt ook nog opgemerkt dat in
de komende periode geen heldere
ster door de Maan bedekt wordt,
maar misschien kan de waarnemer
zelf, op goed geluk, wel een
geschikte ster vinden. Door de
oorlog zijn er geen sterrenkundige
jaarboeken voor voorspellingen
beschikbaar, dus bedekkingen
moeten door de “rekenaars” van de
vereniging berekend worden. Men
gaat er van uit dat, indien er 6
rekenaars te vinden zijn binnen de
vereniging, en ieder berekend twee
maanden, dat dan binnen afzienbare
tijd het hele jaar berekend kan
worden op het voorkomen van
bedekkingen.

daadwerkelijk bedekkingen
waargenomen. En op 25 augustus
1946 wordt tijdens een bijeenkomst
de Werkgroep Sterbedekkingen
opgericht. Het jaarverslag van de
werkgroep meldt dat er 50
waarnemingen zijn gedaan door
negen leden, en dat er 24
verschillende sterren zijn
waargenomen. Dat is best veel, als
je in aanmerking neemt dat er voor
de oorlog over de hele wereld maar
700 waarnemingen zijn gedaan. De
heer A. Mak doet de
voorspellingsberekeningen en is ook
de eerste voorzitter. Arie Mak blijft
tot 1985 in het bestuur aanwezig,
waarvan de eerste 7 jaren als
voorzitter.

Op 26 februari 1948 worden
plannen gemaakt om de eerste
rakende bedekking van een ster
door de Maan waar te nemen.
Waarschijnlijk is het dan bewolkt,
want er wordt nooit meer wat van
deze bedekking vernomen.
Klokken.
In deze eerste jaren hebben twee
leden, de heren Van der Meulen en
Vastenholt, de beschikking over een
goed lopend zelfgemaakt uurwerk.
Maar voor de rest blijft het voor de
meesten toch wat behelpen. Op 10
december 1949 doet het bestuur van
de werkgroep een beroep op de
instrumentencommissie van de
NVWS. Men wil graag een vijftal

De bedekkingscampagne:
vervolg 2.
In het juli/augustus nummer van
Hemel & Dampkring in 1943
verschijnt het derde artikel. Het
artikel begint met de constatering dat
de bedekkingscampagne goed op
gang komt. Er zijn zestien
waarnemers, en er hebben zich maar
liefst twintig rekenaars opgegeven.
De berekeningen voor de maand
augustus zijn al gereed.
Helaas moet “Tengevolge van de
maatregelen met betrekking tot de
radio-ontvangtoestellen” de
campagne beëindigd worden. De
bezetter verbiedt het bezit van
radio’s, en als je dan aan een
dergelijke campagne mee zou doen,
wordt het de bezetter wel heel
gemakkelijk gemaakt clandestiene
radio’s op te sporen.
De oprichting van de werkgroep.
Na het beëindigen van de Tweede
Wereldoorlog komen de activiteiten
weer langzaam op stoom. In eind
1945 en begin 1946 worden al

In de eerste jaren wordt veel moeite gedaan om financiën te krijgen
voor het aankopen van waarneem instrumenten voor het waarnemen
van bedekkingen. In deze aanvraag aan het instrumentenfonds worden
bijdragen voor stopwatches, slingeruurwerken en een telescoop
aangevraagd. De aanvrager is de heer Arie Mak.

Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

stopwatches aanschaffen voor 50
gulden per stuk en 10 astronomische
slingeruurwerken laten maken. Deze
slingeruurwerken zijn naar eigen
ontwerp. Daarbij wordt ook de hulp
ingeroepen van de instrumentmaker
van de “Leidsche Sterrewacht”. De
kosten hiervan worden begroot op
10 * 50 gulden aan materiaalkosten
en 10 * 40 gulden aan arbeidsloon
voor de instrumentmaker. Daarnaast
vraagt men aan de instrumenten
commissie nog 400 gulden voor de
aanschaf van een 60 mm kijker.
Al met al een heel bedrag, en dat
moet natuurlijk ook verantwoord
worden. In de toelichting zegt de
werkgroep:
“Zij, die niet over een stopwatch
beschikken en geen chronograaf
bezitten, behelpen zich op allerlei
manieren, die nauwkeurig
waarnemen bezwaarlijk maken.
Het is zeer gewenst een 5-tal
stopwatches in bruikleen te
geven, dit zal de kwaliteit der
waarnemingen ten goede komen.
Het aangevraagde bedrag zou iets
verminderd kunnen worden, als
we stopwatches van f 35,aanschaften. De kwaliteit zal wel
minder zijn, maar daar ze
gebruikt worden ter aansluiting op
de astronomische klok, behoeven
we nooit langer dan 1 minuut in
te lopen. In dat geval zou de
aanvrage daarvoor met f 75,verlaagd kunnen worden.”
De 60 mm kijker is voor een lid die
wel wil waarnemen, maar het niet
voor elkaar krijgt om een goede
waarneming te verrichten omdat hij
geen fatsoenlijke telescoop tot zijn
beschikking heeft. Dit lid zou dan de
kijker van de werkgroep in bruikleen
moeten krijgen. “Zijn reeds
getoonde ijver waarborgt ons een
toename van het aantal
bedekkingen.” aldus de toelichting.
Tenslotte wordt nog vermeld dat de
werkgroep 20% van alle
waarnemingen ter wereld uitvoert.

De instrumenten commissie van de
NVWS geeft niet zonder slag of
stoot hulp aan de werkgroep. Er
wordt geopperd of de werkgroep
de slechte telescoop van het
bewuste lid niet zelf wat kan
opknappen, of dat het niet mogelijk
zou zijn een advertentie te plaatsen
in Hemel & Dampkring voor een
bruikleen kijker.
Op 25 juli 1950 schrijft de
werkgroep nogmaals een pagina
lange toelichting aan de instrumenten
commissie. Deze laatste maakt
schijnbaar geen haast, want op 10
september 1950 schrijft de
werkgroep weer een brief naar de
instrumenten commissie of het
mogelijk zou zijn de stopwatches te
bekomen voor 25 september. Dan
vindt er immers een Plejaden
bedekking door de Maan plaats.
Ook wordt aangegeven dat men “op
dood spoor zit”. De heer Vastenholt,
welke de uurwerken in elkaar helpt
zetten, kan niet verder omdat er nog
steeds geen onderdelen zijn omdat
deze nog betaald moeten worden
door de instrumenten commissie.

Uiteindelijk worden de stopwatches
op 2 november geleverd.
De instrumenten commissie beschikt
lang afwijzend op gelden voor de 60
mm kijker. Het lid moet maar gaan
waarnemen met een telescoop van
de Tilanus sterrenwacht.
Ook daar maakt de werkgroep
opnieuw bezwaar tegen. Uiteindelijk
lukt het de werkgroep in 1952 een
kijkertje (zelfs twee stuks) te
bemachtigen. Echter er zit geen
goed oculair bij en het statief is ook
slecht. Een oculair kost ook wel 17
gulden, en nu wordt ook aan de
instrumenten commissie een
bijdrage hiervoor gevraagd.
Vast staat wel dat het bestuur van
de werkgroep behoorlijk aan de
bak
moest
om
wat
waarneemmiddelen te verkrijgen.
De klokken hebben evenwel tot
begin jaren ‘80 nog dienstgedaan.
Van der Bilt prijs.
In 1950 krijgt de voorzitter van de
werkgroep, Arie Mak, de Van der
Bilt prijs. Hij krijgt de prijs omdat

In 1950 krijgt Arie Mak de Van der Bilt prijs uitgereikt als waardering
voor zijn vele werk voor de werkgroep Sterbedekkingen. Op deze
afbeelding krijgt hij de prijs uit handen van de voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Weer-en Sterrenkunde, de heer Dr. J. J.
Raimond (rechts).

Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

hij vanaf 1945 veel werk heeft
gestoken in het berekenen en
uitwerken van de sterbedekkingen.
Bovendien heeft hij “ … door zijn
bezielende leiding op zeer
doeltreffende wijze een tot
ongeveer 40 gestegen aantal
waarnemers en rekenaars tot
grote productiviteit weten te
brengen.”
Ook de twee makers van de
astronomische klokken, Van der
Meulen en Vastenholt, krijgen in
1954 de Van der Bilt prijs, ook
mede door het grote aantal
waarnemingen die beide heren
gedaan hadden.
Vastenholt heeft met het prijzengeld
uiteindelijk een foto-electrische
sensor gemaakt, waarmee hij na veel
moeite op 21 maart 1961 een
bedekking van gamma Tauri weet
vast te leggen.
Waarnemingen.
In 1954 wordt de 1000 ste
waarneming gedaan. Op 5 april
1957 wordt de eerste rakende
sterbedekking waargenomen door
de heren Van der Meulen en Jansen.
De grenslijn van de bedekking gaat
toevallig precies over een vaste
waarneemlocatie heen.
In 1958 sluiten zich ook Belgische
amateurs aan bij de werkgroep. Jean
Meeus, de grote rekenaar, heeft
daarna het waarnemen van rakende
bedekkingen enorm gestimuleerd
door ondermeer alle voorspellingen
hiervan te publiceren in de Meteoor,
het blad van de gezamenlijke
werkgroepen. Toch worden de
rakenden dan nog weinig
waargenomen; het is alleen bekend
dat Jean Meeus zelf op 20 november
1959 een rakende waarneemt vanuit
zijn eigen sterrenwacht.
De Belgische waarnemers zorgen er
wel voor dat het aantal
waarnemingen van sterbedekkingen
weer wat oploopt. Na 1953 is, na
dit topjaar met 259 waarnemingen,

Eén van de precisie klokken van de werkgroep, welke begin jaren ’50
zijn gebouwd door de heren Vastenholt en Van der Meulen.
het aantal waarnemingen van de
Nederlanders al gestaag afgenomen,
zodanig dat in het jaarverslag van
1956 daar grote zorgen worden
geuit over het teruglopen van het
aantal waarnemers.
Op 7 juli 1959 wordt door, in ieder
geval, twee leden een bedekking van
Regulus door Venus waargenomen.
Vanaf omstreeks 1962 sturen de
Belgische waarnemers (Jean Meeus)
hun waarnemingen zelf op naar de
HM Nautical Almanac Office, en in

feite zijn de Nederlandse en de
Belgische werkgroep nu gescheiden.
Daarna wordt de activiteit van de
werkgroep Sterbedekkingen toch
wat minder. In 1965 wordt de 2000
ste
waarneming gedaan. In 1968 zijn
er nog maar 19 waarnemingen
verricht door 59 leden.
De fut is er daadwerkelijk uit. Ook
twijfelen velen zo langzamerhand aan
het nut van het waarnemen van
sterbedekkingen.
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De meteoor.
De meteoor is een blad wat na de
Tweede Wereldoorlog in eerste
instantie wordt uitgegeven door de
Werkgroep Meteoren. Vanaf
jaargang 15 in februari 1959 wordt
het ook het blad van de Werkgroep
Sterbedekkingen door een artikel
van de toenmalige voorzitter De
Bruin. Ook andere werkgroepen
doen mee, en het is dan eigenlijk een
blad voor de daadwerkelijk actieve
amateur geworden. Eind 1968
wordt het blad opgeheven. De
artikelen moeten dan in
Hemel&Dampkring geplaatst
worden, wat veel minder gebeurt.
Met het overgaan van
Hemel&Dampkring naar Zenit later
vervallen alle publicatie
mogelijkheden van de Werkgroep
Sterbedekkingen tot de start van
Occultus.
Het bestuur.
Vanaf de oprichting in 1946 tot 1954
is de heer Mak voorzitter. De heer
Van Eyck van Voorthuizen is
secretaris tot maar liefst 1983. De
eerste drie jaren is er geen
penningmeester; maar daarna gaat
kennelijk ook het geld stromen in de
werkgroep en wordt Dick Smidt de
penningmeester, wat hij volhoudt tot
1972, wanneer hij voorzitter wordt.
Arie Mak wordt, als voorzitter, in
1954 opgevolgd door Ds. P. de
Bruin.
In de krant “De Stem” van 7 mei
1960 staat een artikel over dominee
De Bruin en zijn bemoeienis met de
werkgroep. Hij verkondigt daarin
stellig dat de mens nooit de Maan
zal bereiken. Een eindje verder stelt
hij dat indien de mens in staat zou
zijn de Maan ooit te bereiken, wat
gezien de afstand van 400.000 km
niet onmogelijk is, de mens daar
nooit zou overleven omdat het op
de Maan 200 graden Celsius is.

Waarschijnlijk heeft hij toen ook
nooit gedacht dat negen jaren later
het al zo ver zou zijn dat de eerste
mensen op de Maan rond zouden
lopen. Hij heeft dat trouwens zelf nog
mee kunnen maken. Helaas komt hij
met zijn vrouw in 1972 om het leven
bij een verkeersongeval.
Of de journalist, die het artikel
geschreven heeft, zelf niet te veel uit
zijn duim gezogen heeft, is niet
bekend. Hij laat De Bruin ook
zeggen dat er op de Maan geen
aantrekkingskracht is, en dat de
toekomstige ruimtereiziger in een
vacuüm terechtkomt waar hij maar
ergens blijft zweven.
Overigens legt hij in het artikel verder
wel aardig uit op welke wijze
waarnemen van sterbedekkingen
door de Maan verloopt.
Na het plotselinge overlijden van de
voorzitter, komt de werkgroep in
een diepe crisis. Het aantal
waarnemingen loopt al een aantal
jaren terug, en één van de meest
ervaren waarnemers, de heer
Vastenholt, houdt er vanwege zijn
leeftijd mee op. In eerste instantie is
er niemand te vinden die voorzitter
wil worden.
Een ander actief lid van de
werkgroep, de heer Rudolf
Boschloo, doet in september 1973
een oproep aan alle leden om de
werkgroep nieuw leven in te blazen.
Uiteindelijk neemt de secretaris,
Dick Schmidt, de regie in handen:
hij wordt voorzitter en begint de
werkgroep te saneren.
Een frisse herstart.
Dick Schmidt brengt weer leven in
de brouwerij. Hij begint met het
schrijven van artikelen over
sterbedekkingen
in
Hemel&Dampkring en het houden
van lezingen over sterbedekkingen
in het land. Ook gaat hij met een
bezem door het ledenbestand.
Slapende leden, welke al lang geen

belangstelling meer hebben getoond,
verdwijnen van de ledenlijst. Ook is
de Werkgroep Sterbedekkingen niet
de enige werkgroep welke met deze
problemen geconfronteerd wordt.
Ook andere werkgroepen geraken
in deze tijden in een malaise.
Dick brengt de rakende
sterbedekkingen eveneens weer
breed onder de aandacht. In België
worden deze al veel waargenomen,
vooral onder de bezielende
aanvoering van Jean Meeus, maar
in Nederland was dit nog niet van
de grond gekomen.
Op 1 augustus 1998 wordt dan
daadwerkelijk de eerste rakende
bedekking in Nederland
waargenomen door de heren
Comello, Bus en Schmidt. Comello
en Bus nemen met een 75 mm
refractor dan 8 verdwijningen en
weder verschijningen waar van de
ster. Daarna vinden er verschillende
succesvolle rakenden expedities
plaats.
In 1980 wordt ook voor het eerst
geprobeerd een bedekking door een
planetoïde waar te nemen. Zo’n
bedekking door een planetoïde
waarnemen is in die tijd natuurlijk erg
moeilijk. De onzekerheid in het
tijdstip is erg groot, en alles kan dan
alleen nog visueel waargenomen
worden. Het is al moeilijk als je een
volledige verdwijning in een
tijdsbestek van 20 minuten moet
opmerken, laat staan alleen een
geringe afzwakking in helderheid.
Het waarnemen van planetoïden
bedekkingen is daarom niet erg
succesvol. Pas in 1983 doen de
heren Comello en Bouma een eerste
positieve waarneming.
Het aantal waarnemingen van
sterbedekkingen loopt met het jaar
op. In 1978 worden maar liefst 200
waarnemingen gedaan, het hoogste
aantal sinds 1955.
Probleem is wel dat Her Majesty’s
Nautical Almanac Office in
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Artikel uit “De Stem” van 7 mei 1960 over dominee De Bruin.
Hertmonceux in Engeland er dan
mee ophoudt. Het International
Occultation Center (ILOC) in Japan
zouden de reducties overnemen,
maar het duurt toch een aantal jaren
voordat dit vlot verloopt. De
motivatie van de waarnemers heeft
hieronder natuurlijk wel te lijden. Je

wilt immers ook binnen afzienbare voorzitter en Jan Maarten Winkel
tijd zien wat jouw waarnemingen penningmeester. Het secretariaat
hebben bijgedragen.
gaat na enkele jaren door de heren
Bril, Kwikkel en Zanstra gedaan te
De jaren verlopen, en inmiddels, zijn in 1995 voor langere tijd naar
begin jaren ‘80 is het bestuur al Harrie Rutten.
aardig op leeftijd gekomen. In 1986 In 1983 wordt voor het eerst de
wordt Henk Bril de nieuwe ESOP gehouden in Hannover,
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waarbij ook twee leden van de
werkgroep aanwezig zijn. In
dezelfde periode komt het
hoofdbestuur van de NVWS met
het idee om alle werkgroepen samen
te
voegen.
Werkgroep
Sterbedekkingen voelt daar niet veel
voor, en als tegenactie op dit voorstel
wordt op initiatief van Henk Bril
begonnen met het kwartaalblad
Occultus. In juni 1985 verschijnt het
eerste nummer.
Rakenden.
In het begin van de jaren ‘80
realiseert men zich dat er bij de
rakende bedekkingen nog steeds
relatief vaak missers voordoen. De
oorzaak hiervan is in het begin niet
duidelijk, maar later komt men
erachter dan bij de voorspellingen
nog geen rekening wordt gehouden
met het dan bekende Maanprofiel
en met de ellipsoïde vorm van de
Aarde. Dit wordt, vanwege het vele
rekenwerk, pas achteraf na de
waarneming gedaan.
Echter in 1985 wordt het Watts
maanprofiel aangepast, en in 1986
begint de rekenaar van de
werkgroep Adri Gerritsen met het
berekenen van rakenden waarbij
vooraf rekening wordt gehouden
met het Maanprofiel. De “missers”
bij de rakenden behoren dan tot het
verleden. De opkomst van de
computer maken het zelf reduceren
van de waarnemingen ook
eenvoudiger. De heren Gerritsen en
Schoenmaker houden zich tot 1993
bezig met het automatiseren van
voorspellingen van rakende
bedekkingen, wat hun in 1994 de
Van der Bilt prijs oplevert.

Op deze grafiek is het jaarlijkse aantal waarnemingen van
sterbedekkingen door de Maan weergegeven.
Tot 1953 neemt het aantal waarnemingen gemiddeld steeds verder
toe, vooral ook omdat er betere tijd meetinstrumenten beschikbaar
komen. Na 1953 begint het aantal waarnemingen gestaag in te zakken.
Doordat de nieuwe voorzitter Dick Schmidt de zaak omstreeks 1973
flink op port, neemt ook het aantal waarnemingen dan weer flink
toe. Echter begin jaren ‘80 begint het aantal waarnemingen toch weer
te zakken. De trage afwerking van de reducties zal daar mede oorzaak
van zijn geweest.
De komst van het DCF-77 klokje, de oprichting van de IOTA-ES en
een bestuurswisseling, waarbij Henk Bril voorzitter wordt, hebben
eraan bijgedragen dat omstreeks 1986 het aantal waarnemingen weer
flink stijgt.
Dat blijft zo tot 2010, waarna het aantal waarnemingen vrij snel
inzakt naar historisch lage waarden. Mogelijk draagt hieraan bij dat
door ruimteonderzoek het profiel van de Maan steeds beter bekend
wordt, en de wetenschappelijke motivatie om hier veel moeite aan te
besteden daarmee minder wordt. Daarbij speelt ook mee dat voor
een “nuttige” waarneming je nu toch de tijd op het liefst honderdsten
van seconden moet kunnen meten, wat alleen kan met een
videocamera met tijdinserter. Dat vergt een investering wat niet elk
lid op kan of wil brengen. Ook valt deze periode ongeveer gelijk met
de opkomst van het waarnemen van sterbedekkingen door
planetoïden.

Waarnemingen.
In de jaren ‘80 en ‘90 worden veel
bedekkingen waargenomen. In
1980 bijvoorbeeld 395 stuks, in
1989 zijn het er 378 en in 1988
wordt de 5000 ste waarneming
gedaan. In 1993 zijn er maar liefst De kop van de allereerste Occultus uit 1985.
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476 waarnemingen, en in 1995
wordt de 7500 ste waarneming
gedaan. Zeker is dat het snelle
reduceren van de waarnemingen
door de heer Schoenmaker
bijgedragen heeft aan deze grote
aantallen.
In 1989 worden de eerste DCF77
tijdseinontvangers geïntroduceerd.
De “pips” worden continu
ontvangen van een radiotijdzender.
Daarmee is het mogelijk geworden
goede waarnemingen te verrichten
zonder afhankelijk te zijn van de
stopwatches die dan steeds weer
gelijk gezet moeten worden met
slingeruurwerken of radio pips voor
het nieuws van zes uur. De klokjes
zijn gebouwd door de heren Harte
en Edens.
Ook vindt in 1993 de eerste
waarneming met een video camera
plaats. Jan Boonstra probeert het
eerst met een Sony camcorder achter
het oculair van een 114 mm Newton.
Maar dan komt hij niet verder dan
magnitude 3,5. Om toch zwakkere
sterren te kunnen bereiken moet er
dus een grotere telescoop komen,
of een andere camera. Na wat testen
komt hij uit op een Ikegami 42E
bewakingscamera, waarbij hij het
beeld doorstuurt naar een televisie
en een videorecorder. Met de Sony
camcorder legt hij het TV beeld vast
samen met de camcorder tijd. De
camcordertijd wordt tijdens de
waarneming periodiek geijkt met het
DCF77 klokje, waarvoor hij drie
verschillende methodes heeft
uitgevonden. De vaste integratietijd
is 1/25 seconde. Jan bereikt hiermee
sterren tot magnitude 7. Voor toen
de eerste stap naar een geweldige
vooruitgang!
Tussen 1987 en 1991 schuift de
Maan 15 keer voor de Plejaden
langs, hoewel die niet allemaal goed
zichtbaar zijn vanuit Nederland. Dat
levert wel een grote hoeveelheid
waarnemingen op. Daarna is er zo’n
15 jaren waarbij dat niet meer
gebeurt.

In deze grafiek zijn het aantal waarnemingen van sterbedekkingen
door de Maan cumulatief weergegeven. Direct valt op dat tussen 1976
en 1982 en tussen 1986 en 2010 de stijging van het aantal
waarnemingen het grootste is. Intussen zitten we op 14.742
waarnemingen.

In deze grafiek is het aantal waarnemingen aan rakende
sterbedekkingen door de Maan jaarlijks te zien. Voor 1997 is het aantal
rakenden niet goed bijgehouden, maar er moeten wel rakende
expedities zijn geweest.
ESOP.
In 1993 organiseert de werkgroep
de eerste ESOP in Nederland, en
wel in Roden. Vijftig deelnemers uit
acht verschillende landen nemen deel
aan deze twaalfde ESOP. De ESOP
wordt afgesloten met twee dagen
excursies, naar de Westerbork
radiotelescoop en het Planetron, en
naar het Eise Eisinga Planetarium en
de afsluitdijk.

voorspellingen te doen en reducties
uit te voeren. Vaak wordt de
software niet gebruikt door de
waarnemers zelf, maar moeten ze
voorspellingen opvragen bij enkele
rekenaars, welke met de software
de berekeningen uitvoeren.
Maar in de Occultus van september
1995 wordt het nieuwe software
programma LOW van Eric Limburg
gepresenteerd. Hij heeft het bij de
ESOP reeds aangekondigd, en nu
Software.
kun je het bij Eric aanschaffen. Dat
In de loop van de jaren eind ‘80 en moet dan via een bon uit de
begin ‘90 wordt er veel nieuwe Occultus, die je ingevuld naar Eric
software ontwikkeld om moet sturen. Er staat nog bij het
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artikel vermeld dat je een kopie kunt
maken van de bestelbon, dan hoef
je niet in de Occultus te knippen. Je
kunt er zelfs de Watts database bij
krijgen, maar er staat uitdrukkelijk
bij vermeld, dat dit wel 5 MB extra
geheugen kost. De software wordt
op floppy’s door Eric naar de
aanvrager toe gestuurd.
Eind jaren ‘90 wordt het programma
LOW steeds veelomvattender. Het
wordt ontzettend veel gedownload
door gebruikers over de gehele
wereld. Het programma is inmiddels
12,6 Mb groot, en Eric Limburg
heeft er dan al 3000 uren in gestopt.
Eind 1999 wordt de nieuwste
stercatalogus XZ64F met posities
van de Hipparcos satelliet
opgenomen in LOW.
Dit was, naast de langzame
introductie van de elektronische
camera, eigenlijk de tweede grote
stap voorwaarts voor bedekkingen
in de jaren ‘90.
Bedekkingen door planetoïden
en Jupitermaantjes.
Vanaf de jaren ‘80 worden
regelmatig sterbedekkingen door
planetoïden waargenomen. Zoals
reeds opgemerkt moet je hierbij in
gedachten houden dat toen het
verduisteringstijdstip en de kans op
een bedekking erg onzeker waren
in vergelijking met nu. Bovendien
worden dan alle waarnemingen
visueel uitgevoerd. Dat levert nog al
eens vreemde situaties op. Zo wordt
in Amsterdam op twee plaatsen
waargenomen welke vlakbij elkaar
liggen, waarbij de ene waarnemer
een lange bedekking ziet, maar de
andere niets. Dat levert vervolgens
weer lange discussies op in Occultus
of er nu wel of geen bedekking
plaats gevonden heeft.
Ook een bedekking door Hygiea op
8 maart 1998 levert een hoop
verwarring op. Bijna iedereen
rapporteert “blinks”, korte
afzwakkingen van de ster. Het

In deze grafiek is jaarlijks het aantal waarnemers weergegeven welke
een waarneming van een sterbedekking door de Maan hebben
ingestuurd. In de eerste 10-15 jaren zijn er vrij veel waarnemers, met
niet zo heel veel waarnemingen. Met de bescheiden hulpmiddelen in
die tijd is het toch lastiger om jaarlijks veel waarnemingen per persoon
te verrichten.
In 1979 zie je heel veel waarnemers (31). Vrij veel waarnemers
stuurden alleen dit jaar waarnemingen in. Waarom dat zo is geweest
is nog niet helemaal duidelijk. Na het jaar 2000 zie je een gestage
afname van het aantal waarnemers. Uitzondering is 2007, en dat
komt door enkele succesvolle rakende expedities dat jaar.

In deze grafiek is het aantal leden van de werkgroep jaarlijks
weergegeven.
Al snel na de oprichting van de werkgroep neemt het ledental sterk
toe tot bijna 70 leden in het begin van de jaren ‘50. Daarna begint
het ledental weer langzaam af te nemen. Of het constante aantal leden
tussen 1970 en 1986 wel helemaal klopt is niet zeker. Wel neemt het
ledental in het midden van de jaren ‘80 toe tot boven de 60. Vanaf
2004 wordt het aantal leden gestaag minder. Mogelijk spelen daar
meerdere factoren in mee. Om deze tak van sterrenkunde te beoefenen
heb je door de opkomst van internet steeds minder een vereniging
nodig. De toename in het laatste jaar komt door het samenvoegen
van de Werkgroep Sterbedekkingen met de Werkgroep Kleine Planeten.
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vreemde is dat als je de tijdstippen
van die blinks van verschillende
waarnemers met elkaar gaat
vergelijken er geen enkele koek van
gebakken kan worden.
Het wordt iets duidelijker als Henk
Feith na de bedekking met de
boodschap komt dat bij een totale
bedekking de afzwakking nooit
meer dan 0,3 magnitude kan zijn
geweest. Dat is visueel bijna niet
waar te nemen, als je niet vrij precies
weet wanneer het moet gaan
gebeuren. Eén lid, de heer Serné, zou
een afzwakking hebben gezien van
0,5 magnitude. Maar het blijft
allemaal erg onzeker…
Bedekkingen door planetoïden met
een hoge waarschijnlijkheid worden
in al die jaren nauwelijks
waargenomen.
Begin jaren ‘90 is ook het TWS
actief, voor wie dit niet meer weet,
het Telefonisch Waarneem Systeem.
De waarnemingsleider voor de
planetoïden bedekkingen kan
daarmee bij een zogenaamde LMA,
een “last minute prediction”, melding
van een bedekking de waarnemers
informeren.
Onderlinge eclipsen door
Jupitermaantjes worden in de
eindjaren ‘80 en beginjaren ‘90 ook
regelmatig waargenomen.
Titan bedekking van 28 Sgr.
Op 3 juli 1989 bedekt de Saturnus
maan Titan een ster. Maar liefst 29
waarnemers in Nederland doen een
waarneming, en sommigen zien ook
een zogenaamde “Central Flash”.
Opvallend is dat de tijdstippen van
de waarnemingen van deze centrale
flits van alle waarnemers veel beter
met elkaar in overeenstemming zijn
dan de tijdstippen van in- en uittrede.
Van werkgroep naar vereniging
met rechtsbevoegdheid.
In 1991 wordt in de aankondiging
van de ALV door het bestuur
voorgesteld om de werkgroep om

te zetten in een vereniging met
rechtsbevoegdheid. Daarvoor voert
het bestuur 2 redenen aan. De
overheid heeft de subsidiekraan naar
de NVWS en vooral Stichting de
Koepel dichtgedraaid. Bij een
eventueel faillissement van de
NVWS zijn ook de gelden van de
werkgroep Sterbedekkingen
opeisbaar. De tweede reden is dat
bij financieel onheil de bestuursleden
eventueel aansprakelijk gesteld
kunnen worden.
Op de ALV op 21 september 1991
wordt besloten dit in gang te zetten.
De inhoud van de statuten moet
goed afgestemd worden met de
statuten van de NVWS. Bovendien
wordt vervolgens in 1993 besloten
dat de NVWS een andere structuur
moet krijgen, wat ook invloed heeft
op de relatie werkgroep/NVWS. In
1994 wordt de nieuwe NVWS
structuur vastgesteld. Pas bij de
ALV in Roden kunnen de statuten
door de leden goedgekeurd worden,
en is de weg vrij om bij de notaris
de werkgroep om te zetten naar een
rechtsbevoegde vereniging. Dat
laatste gebeurde op 6 december
1996 in Venlo.
Contributie.
In 1986 neemt Jan Maarten Winkel
het penningmeesterschap over van
Van der Meulen. De contributie
wordt in 1986 verhoogd naar 15
gulden. Hoe hoog de contributie
daarvoor is, valt wat moeilijker te
achterhalen. Vanaf die tijd gaat de
uitgave van Occultus drukken op de
begroting. Daarvoor zijn het vooral
de administratiekosten (papier,
postzegels) en reiskosten
(vertegenwoordiging van de
werkgroep bij de ALV van de
NVWS) die de onkosten bepalen.
In 1990 moeten de ongeveer 60
leden van de werkgroep een
contributie betalen van 20 gulden.
De kosten van Occultus bedragen
dan al 1100 gulden per jaar. Dat er

toen nog geen email was, zoals nu is
te zien aan de overige portokosten,
die bedragen 370 gulden. Ook het
lidmaatschap van de IOTA staan
dan op de begroting voor 60 gulden.
De werkgroep kan de inkomsten
dan nog iets opkrikken met de
verkoop van DCF klokjes,
brochures en een advertentie van
Polaris en Bresser in Occultus.
Bovendien valt op dat er toen nog
veel gedoneerd wordt aan de
werkgroep.
In 1996, bij het 50 jarig bestaan van
de werkgroep, is de contributie 30
gulden. Ergens in 1999 wordt de
acceptgirokaart in de prullenbak
gegooid. Op dat moment kost één
zo’n kaart 6 gulden, en dat wordt
toch te gek op een contributie van
30 gulden. Vanaf nu moeten alle
leden zelf de contributie overmaken.
Na 50 jaren.
Op zondag 6 april 1997 wordt
tijdens de jaarlijkse sterrenkijkdag
in Almen het 50 jarig jubileum
gevierd. Bij de bijeenkomst zijn 24
leden aanwezig. Ook professor
Hugo van Woerden is aanwezig, en
hij feliciteert de werkgroep en houdt
tevens een praatje over de historie
van de werkgroep. Hij typeert de
werkgroep/vereniging als zeer
stabiel, wat volgens hem komt
doordat deze lange tijd geleid werd
door wat oudere leden. Als je dat
doortrekt naar de huidige situatie, 25
laar later, zou de vereniging
langzamerhand weer zeer stabiel
moeten worden.
Ook Eberhard Bredner, dan
secretaris van de IOTA-ES, houdt
een presentatie. Op één van de dia’s
die hij laat zien staat zijn 10 jaar oude
auto. Deze auto heeft inmiddels de
afstand Aarde – Maan in kilometers
al overbrugd, wat bij de toehoorders
de opmerking uitlokt: “en nu nog
weer terug”. Eberhard reisde en reist
nu nog immer half Europa af voor
een goede bedekking. Het is niet
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bekend of hij deze auto nog steeds
heeft.
Tussen de middag is er een
koffietafel.
Ontwikkeling in waarneemtechnieken.
In 1998 bouwt Esdert Edens een
nieuw type DCF klokje. Deze kun
je aansluiten op een bandrecorder
of cassetterecorder, waarbij de
seconden en de “pips” van de
drukknop opgenomen worden. Met
een computer en wat eenvoudige
software kun je de geluiden grafisch
aflezen en uitmeten.
In 2006 wordt op de ESOP in
Leiden de ACH-77 gepresenteerd
door Jan Manek. De Ach-77 zou je
kunnen beschouwen als de opvolger
van de DCF.
Eind 2006 doet de Watec camera
zijn intrede bij de waarnemers. Dit
is een enorme verbetering. Door de
te bedekken ster op de video vast
te leggen is het mogelijk achteraf te
beoordelen of er wel of geen
bedekking heeft plaatsgevonden.
Ook de tijdwaarneming verbetert
daardoor enorm. De waarnemer is
zelf niet meer betrokken in de
tijdwaarneming, en de overige
tijdfouten zijn precies in grootte vast
te stellen. Al met al verbetert de
tijdwaarneming met deze nieuwe
techniek al gauw een factor 10.
In de eerste jaren wordt de tijd van
de DCF-77 radiozender nog
gebruikt voor de time inserter welke
de tijd op de video zet. Meestal
werkt dat wel goed, maar het
gebeurt toch regelmatig dat de
radiozender niet goed ontvangen
wordt, vooral kort na zonsondergang
en soms bij hoogspanningsmasten in
de buurt. Later komt de time inserter
beschikbaar welke werkt met het
GPS systeem. Deze werkt eigenlijk
altijd probleemloos.
Planetoïden bedekkingen voor
Europa zijn heel lang door Edwin
Goffin berekend. De voorspellingen

kwamen beschikbaar via EAON
(European Asteroidal Occultation
Network) en werden verspreid via
de coördinatoren. “Last minute”
voorspellingen kwamen binnen via
Jan Manec. Op een bepaald
moment worden de voorspellingen
voor iedereen eenvoudig
beschikbaar gemaakt via de Euraster
website.
Eind 2007 doet OccultWatcher zijn
intrede in de planetoïden bedekkers
wereld. Met dit programma,
geschreven door Hristo Pavlov, is
het mogelijk voorspellingen van
planetoïden bedekkingen te
genereren specifiek voor een
waarneem locatie. Later worden
hierin ook andere bedekking
voorspellingen opgenomen van
bijvoorbeeld TNO’s, planeetmanen
en andere stukken ruimtesteen.
Website.
Op 26 januari 1998 krijgt de
vereniging de eerste website op het
World Wide Web. Eric Limburg zet
de site op. Later, in het nieuwe
millennium, neemt Geert Ottenheim
het beheer van de website over. Na
de ESOP in 2006 neemt de
actualiteit van de site langzaam af,
en aan het einde van de eerste
decade gebeurt daar niet veel meer
mee.
Anderen zullen de site overnemen,
maar door tijdgebrek en andere
oorzaken komt daar niet veel van
terecht. Begin 2018 neemt Henk de
Groot het beheer over. De site
wordt compleet opnieuw opgezet,
en actuele gebeurtenissen worden
bijgehouden. In 2021 wordt de site
ingrijpend aangepast als gevolg van
het samengaan met de werkgroep
Kleine Planeten.
Waarnemen van bedekkingen
eind jaren ‘90.
In deze jaren worden er veel
rakende sterbedekkingen expedities
georganiseerd. In bijna elke

Occultus is er dan wel een verslag
te lezen over een expeditie ergens in
Nederland. Helaas ook nog wel
eens dat het toch op het laatste
moment weer bewolkt wordt.
In Occultus wordt het jaar 1998 een
rampjaar genoemd wat betreft weer.
Desondanks zijn er dan nog wel
redelijk wat waarnemingen verricht.
In 1999 wordt de eerste GPS
ontvanger aangekocht, een Garmin
12. In een artikel in Occultus wordt
uitgelegd wat het precies is, en ook
nog dat de prijs “alleszins te
verantwoorden” is, namelijk 425
oude Nederlandse guldens.
Begin 2000 heeft de werkgroep al
de beschikking over 4 GPS
ontvangers welke met steun van de
landelijke NVWS zijn verkregen.
Ook worden er af en toe
bedekkingen door planetoïden
waargenomen. Naast het
telefonische waarschuwingssysteem
voor “last minute” voorspellingen,
krijgen ook steeds meer leden de
beschikking over email. Ook wordt
de email steeds meer gebruikt om
bijvoorbeeld informatie, kaartjes en
waarneemresultaten te versturen.
Opgemerkt wordt wel in Occultus
dat er nog een probleem is omdat
niet
iedereen
dezelfde
tekstverwerker heeft zodat de
verzonden informatie toch vaak niet
voor iedereen te lezen is. Toen had
je nog bijvoorbeeld Wordperfect en
Microsoft Word als tekst verwerker.
Zonsverduistering.
Op 11 augustus 1999 is één van de
mooiste sterbedekkingen te zien.
Nou ja, te zien… niet helemaal. In
Occultus staan verschillende
verhalen van leden die naar de
bedekkingszone zijn gereisd om de
verduistering waar te nemen. De
meesten zien niet zo veel, of
nauwelijks wat, maar enkelen
hebben geluk en kunnen door gaten
in de bewolking een klein of groter
deel van de verduistering volgen.
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Planetoïden.
Op 2 juli 1999 wordt door zes leden
uit Nederland een bedekking
waargenomen door de planetoïde
Daphne. Ook heel veel buitenlandse
waarnemers nemen waar en velen
daarvan zien ook een bedekking.
Deze gebeurtenis is zo’n beetje het
begin van het met steeds toenemend
succes
waarnemen
van
sterbedekkingen door planetoïden.
In de eerste Occultus van het jaar
2000 wordt al gesproken van een
schrikbarende toename van het
aantal waarnemers. Verreweg de
meeste waarnemers nemen dan
alleen nog visueel waar.
In die tijd hebben veel waarnemers
ook nog niet de zogenaamde “Goto”
montering tot hun beschikking. Een
sterretje moet met veel moeite
opgezocht worden met behulp van
een atlas of planetarium programma.
Het gebeurt dan ook nog wel eens
dat een waarnemer achteraf moet
concluderen dat hij/zij naar de
verkeerde ster heeft staan kijken.
Low 1, 2, 3, 4 NOW.
Intussen blijft Eric Limburg druk
bezig het programma LOW te
verbeteren en uit te breiden met
steeds meer nieuwe functies. In 2004
wordt LOW 4.0 aangekondigd.
Eigenlijk had deze al gereed moeten
zijn op dat moment, maar
gezinsuitbreiding heeft voor wat
vertraging gezorgd. Maar het kan
niet lang meer duren voordat versie
4.0 uit zal komen. Verder zegt de
geestelijke vader van LOW in deze
Occultus daarna niet verder te gaan,
maar een combinatie te willen maken
met het programma GEOS, wat
door Adri Gerritsen is ontwikkeld.
Dat nieuwe programma zal dan
NOW moeten gaan heten (New
Occultation Workbench).
In 2009 komt voorlopig de laatste
versie uit van het programma LOW,
versie 4.1.
Helaas is het nieuwe programma
NOW nooit van de grond gekomen.

In deze grafiek is het jaarlijkse aantal waarnemingen van
sterbedekkingen door planetoïden weergegeven. Vanaf 1982 tot 1996
is het aantal waarnemingen fragmentarisch. Daarna neemt het
langzaam toe. Pas vanaf 2006, met de komst van de Watec en beter
toegankelijke voorspellingen neemt het aantal waarnemingen
behoorlijk toe.

In deze grafiek is weergegeven het aantal waarnemers van
sterbedekkingen door planetoïden jaarlijks. Het aantal waarnemers
is niet groot, afgezet tegen het totaal aantal leden. Het neemt trouwens
relatief gezien wel toe omdat het aantal leden afneemt.

Wel komt daarna steeds meer het ESOP XXV.
programma Occult van Dave Herald In 2004 neemt Harrie Rutten de
in gebruik.
voorzittershamer over van Henk
Bril. In dat jaar wordt besloten dat
Venus overgang.
de 25 ste ESOP in Nederland
Op 8 juni 2004 is er weer een gehouden zal worden, en wel
hoogtepunt
in
de waarschijnlijk in Leiden. De leden
bedekkingsgeschiedenis. De planeet worden opgeroepen een ESOP logo
Venus bedekt de Zon gedeeltelijk. te bedenken. De winnaar krijgt 50%
Door het mooie weer op die dag zien korting op het toegangsgeld voor
veel waarnemers en leden deze het symposium.
prachtige overgang.
Op vrijdagavond 25 augustus 2006
is het dan zo ver. Een jubileum editie

Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

van ESOP begint in de Leidse
Sterrewacht met een warm buffet.
Daarna is er een rondleiding door
de sterrenwacht, wat toch wel
indruk maakt op de deelnemers.
Diverse
astronomen
en
natuurkundigen van wereldfaam
hebben hun sporen achtergelaten in
de Leidse Sterrewacht.
Zaterdag is de eerste dag met
presentaties
in
het
Gorleauslaboratorium.
Zaterdagavond is er het traditionele
diner in de Haagse Schouw. Op
zondag volgt weer een programma
met presentaties en demonstraties.
Op maandag is er een rondleiding
bij de ESA en kan de Space Expo
bezocht worden. Op dinsdag
worden de Deltawerken in Zeeland
bezocht. Ook is er nog een
rondvaart door de Leidse grachten.
Nieuwe ontwikkelingen.
Op 28 mei 2005 vindt de allereerste
Sterbedekkersdag plaats op de
volkssterrenwacht Bussloo. Iemand
heeft uitgerekend dat deze locatie
geografisch gezien op 20 km van het
zwaartepunt van alle actieve
waarnemers ligt.
In dat jaar komt het bestuur tot de
conclusie dat zij zelf te groot en te
log zijn geworden om snel te kunnen
opereren. Daarom wordt het
bestuur opgeknipt in een echt
bestuur met voorzitter, secretaris en
penningmeester en een groep
waarneemleiders.
Op 25 februari 2005 wordt in
Leiden de werkgroep Kleine
Planeten opgericht. Weliswaar
worden door de werkgroep
Sterbedekkingen
ook
waarnemingen aan planetoïden
verricht, maar dat is slechts een klein
deel van wat je allemaal met
planetoïden kunt doen. Genoemd
worden fotometrie, astrometrie,
spectrometrie en ontdekken van
nieuwe planetoïden. De conclusie
van de oprichters is dat de kennis
hiervoor bij zo’n beetje alle overige

Een groepsfoto van alle deelnemers van de ESOP XXV op vrijdagavond
25 augustus 2006 voor de ingang van de Leidse Sterrewacht.
werkgroepen ligt, of helemaal niet in
Nederland aanwezig is. Een nieuwe
werkgroep kan die kennis beter
mobiliseren.
Omdat veel leden van zowel de
Werkgroep Sterbedekkingen als de
Werkgroep Kleine Planeten lid zijn,
worden de Sterbedekkersdag en
Kleine Planeten dag al gauw
gecombineerd gehouden.
De Werkgroep Kleine Planeten
geeft het blad Hermes uit.
Arie Mak.
Op 25 april 2007 overlijdt Arie
Mak. Arie was medeoprichter van
de Werkgroep Sterbedekkingen, en
tot 1985 bestuurslid. Dat is maar liefst
39 jaar!
Occultus.
Occultus 100 komt uit in april 2010.
Dat is 25 jaar na het eerste nummer
in juni 1985. Er is dus nooit een
nummer overgeslagen. Het begint in
1985 met 7 gestencilde pagina’s,
welke per post verstuurd worden.
Henk Bril is oprichter en
hoofredacteur van Occultus, en
houdt dat jaren vol. Vanaf nummer
26 wordt Jan Maarten Winkel
redacteur, en Occultus krijgt
daarmee ook een nieuwe lay-out.
De opmaak wordt aangepakt en het
blad wordt vanaf die tijd bij een
echte drukker geprint.

Vanaf nummer 44 is de voor- en
achterpagina in kleur uitgevoerd.
De kosten voor het maken en
verzenden van Occultus slokken al
lang verreweg het grootste deel van
de begroting op. Omdat dit zeker
de laatste jaren verhoudingsgewijs
steeds meer wordt, is vanaf nummer
141 in 2020 de Occultus alleen nog
digitaal beschikbaar. Wel nog steeds
in een mooie lay-out en volledig in
kleur.
Ook de inhoud van Occultus
verandert met het verlopen van de
jaren. In het begin zijn er vooral
artikelen over voorspellingen,
berichten en verslagen van
vergaderingen. Later komen er
steeds meer sfeerverhalen in van
rakende sterbedekkingsexpedities,
over eclipsreizen, bezoek aan
ESOP’s en ga zo maar door. Met
het
opkomen
van
de
sterbedekkingen door planetoïden
en het teruglopen van de rakende
sterexpedities gaan de artikelen
hierover in hoeveelheid evenredig
mee. En naarmate de vereniging en
de leden ouder worden, komen er
ook meer verhalen uit de oude doos.
Bij het 75 jarige jubileum zijn er 145
nummers van Occultus verschenen.
Bij elkaar zijn dat maar liefst 3558
pagina’s!
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Waarnemingen in de nieuwe
eeuw.
Het waarnemen van bedekkingen
door Planetoïden neemt steeds meer
toe. Dit wordt ook bevorderd om
dat steeds meer voorspellingen
worden
berekend
door
verschillende bronnen. Deze zijn
eenvoudig op te vragen in
OccultWatcher, en nodigen uit tot
meer waarnemen. Wel valt op dat
er veel minder waarnemers zijn van
sterbedekkingen door planetoïden
dan in vroegere dagen van
bedekkingen door de Maan.
Waarschijnlijk heeft dat gedeeltelijk
ook te maken met het feit dat je voor
het waarnemen van sterbedekkingen
door planetoïden meer moet
investeren in een videocamera, timeinserter en GPS ontvanger en een
laptop moet hebben.

In deze grafiek is het aantal jaarlijkse positieve waarnemingen van
een sterbedekking door een planetoïde weergegeven. Voor 1999 is er
nauwelijks een positief resultaat te melden. De pieken in 1999 en 2001
ontstaan vooral omdat veel waarnemers dan bij één planetoïde een
positief resultaat zien. Na 2006 neemt het aantal positieve
waarnemingen toe, vooral ook omdat er meer waarnemingen zijn.

Er wordt met het waarnemen van
deze bedekkingen een flinke
bijdrage geleverd aan het verhogen
van de kennis van planetoïden,
TNO’s en planeetmanen wat betreft
baangegevens en vorm en grootte
van het object. Ook ontdekt één van
onze leden in 2013 op deze manier
een dubbelster.
Vanaf 2018 komen er betere
sterposities beschikbaar dankzij de
GAIA missie. Dat resulteert nog niet
direct in betere voorspellingen
omdat de banen van de planetoïden
zelf nog even onnauwkeurig blijven,
op de uitzonderingen na waarvan de
baan
met
behulp
van
sterbedekkingen al tot een zeer hoge
nauwkeurigheid is gebracht. Maar
naar verwachting zullen binnen
afzienbare tijd de banen van een
grote hoeveelheid planetoïden beter
bekend worden, waardoor de
voorspellingen ook zullen
verbeteren.

In deze grafiek is het aantal jaarlijkse positieve resultaten van
sterbedekkingen door planetoïden weergegeven. In de eerste jaren
zie je soms hoge scores. Dat komt vooral omdat er heel weinig
waarnemingen zijn waarvan er dan één of enkele positief zijn. Vanaf
1999 tot pakweg 2010 lijkt het aandeel positieve waarnemingen hoger
dan in de laatste jaren het geval is. Dat komt mogelijk omdat dan
meer sterbedekkingen door vooral grotere planetoïden werden
waargenomen. De kans dat deze bij dezelfde nauwkeurigheid van de
baangegevens een positief resultaat geven is groter. De langzame
toename van het aandeel positief in de laatste jaren is misschien een
uiting van de betere sterposities gemeten door Gaia.

onderlinge
eclipsen
en
verduisteringen
van
de
Jupitermanen. In 2021 zou dat ook
mogelijk zijn geweest, ware het niet
de ongunstige positie van Jupiter aan
Daarnaast worden omstreeks 2013 de hemel dat vrijwel onmogelijk
ook waarnemingen gedaan aan de maakt.

Ook wordt de fotometrie van
planetoïden opgepakt. Daarmee is
het mogelijk om rotatieperiodes van
planetoïden te bepalen. Ook worden
op deze wijze eclipsen en
bedekkingen van binaire systemen
of planetoïden met een kleine
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begeleider gemeten, waarmee dan
weer de baangegevens en de grootte
van deze dubbele objecten kan
worden
bepaald.
Deze
waarnemingen liggen deels ook in
het domein van de werkgroep
Kleine Planeten, doch deze beide
werkgroepen kruipen steeds verder
naar elkaar toe.
Sterbedekkingen door de Maan
worden nog wel waargenomen door
enkele waarnemers, maar niet meer
zoveel. Door metingen van
ruimtevaartuigen is het Maanprofiel
nu goed bekend, en bedekkingen
van sterren door de Maan zijn vooral
ook zinvol om nauwe dubbelsterren
te ontdekken.
Ook het aantal rakende
sterbedekkings expedities wordt
steeds minder.
De Mercurius overgang over de Zon
op 9 mei 2016 wordt door veel
leden waargenomen.
Tekorten.
Vanaf 2015 zijn er jaarlijks forse
tekorten op de begroting. Op zich
is dat niet erg voor een tijdje omdat
de vereniging nog wel wat reserve
heeft, maar het moet niet eeuwig
duren. De tekorten worden vooral
veroorzaakt door de druk- en
verzendkosten van Occultus. Ook
zakt elk jaar het aantal leden een
beetje, terwijl de Occultus kosten
meestal gelijk blijven of iets oplopen.
Deze bedragen in 2015 al 800 Euro
op een totale begroting van 980
Euro. De inkomsten zijn dat jaar ruim
800 Euro. De meeste leden willen
echter ook een gedrukte versie van
Occultus ontvangen, maar dat
betekent wel dat de contributie fors
verhoogd moet worden. Ook daar
is lang niet iedereen het mee eens.
Uiteindelijk leidt dit er toe dat in
2020 de uitgave van de gedrukte
Occultus verdwijnt, en alleen nog
een digitale versie wordt uitgegeven.
De contributie gaat daarmee wel
fors omlaag.

In deze grafiek staat het cumulatieve aantal sterbedekkingen door
planetoïden met een positief resultaat. Met een beetje geluk halen we
in 2021 of 2022 de honderdste positieve waarneming binnen.

De laatste jaren.
Ook de laatste jaren van de 75 jaar
geschiedenis hebben weer het
nodige te melden. Allereerst
natuurlijk dat de werkgroepen
Sterbedekkingen en Kleine Planeten
zijn samengegaan. Daarmee kunnen
we de inspanningen doelmatiger
inrichten en het bespaart ons
uiteindelijk kosten. In begin 2021
zijn de statuten van de NVWS
aangepast. De naam van de
vereniging is veranderd in
Waarnemers van Sterbedekkingen
en Kleine Planeten (WSKP). Met
de statutenverandering dekken de in
de
statuten
genoemde
verenigingsdoelen beter de
activiteiten die we de laatste jaren
uitvoeren, zijn enkele verouderde
regels geschrapt en zijn de statuten
aangepast aan de laatste
wetsvoorschriften. De werkgroep
Kleine Planeten is opgeheven.
Op 4 april 2020 zou de volgende
Sterbedekkersdag/Kleine
Planetendag plaatsvinden, de
negentiende. Kort daarvoor breekt
de Corona pandemie uit, en moeten
alle vergaderingen geschrapt
worden. Gelukkig heeft de corona
pandemie geen invloed gehad op het
waarnemen zelf.

Bij het 75 jarig bestaan van de
werkgroep Sterbedekkingen, op 25
augustus 2021, lijkt het normale
leven weer enigszins terug te keren.
We zijn dan ook vast van plan om
het werk wat een groep
sterrenkunde amateurs 75 jaar
geleden begonnen is, en die nu niet
meer in ons midden zijn, nog vele
jaren voort te zetten.
Bronnen.
De volgende bronnen zijn
geraadpleegd:
Alle Occultussen,
Het overzicht van Henk Bril over 50
jaar Werkgroep Sterbedekkingen in
2 Occultussen uit 1986,
Een selectie uit het archief van de
KNVWS verkregen via Hans Prinse
en Harrie Rutten,
Een spreadsheet met werkgroep
data, begonnen door Harrie Rutten,
Enkele krantartikelen.
Het overzicht van 75 jaren
Werkgroep Sterbedekkingen is
natuurlijk niet volledig.
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Totale Sterbedekkingen
Predictions
City
Aperture
Longitude

:
:
:
:

20
Utrecht
10 cm
05 07 44.4 E

Period
Observer
Experience
Latitude

:
:
:
:

01/10/2021 - 01/01/2022
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
03-10-2021
04-10-2021
20-10-2021
22-10-2021
23-10-2021
26-10-2021
26-10-2021
30-10-2021
30-10-2021
31-10-2021
01-11-2021
20-11-2021
27-11-2021
27-11-2021
08-12-2021
11-12-2021
15-12-2021
17-12-2021
29-12-2021
31-12-2021

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

Time
h m s
04:20:23
04:23:01
00:14:06
23:28:49
21:45:35
21:44:05
23:49:49
03:01:38
04:02:32
01:38:11
03:28:35
05:58:17
01:27:15
06:33:38
18:10:21
17:47:36
21:40:23
21:38:53
06:19:36
06:53:19

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

P

XZ

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

15234
16525
1795
4594
5588
10068
10206
14705
14730
15783
17187
5569
15376
15556
29693
32163
4037
6040
20111
22111

Mag
3.5
6.5
5.1
6.1
5.5
5.7
6.4
6.5
6.8
5.4
6.7
5.6
7.1
7.3
5.8
6.6
6.4
4.3
7.0
7.1

Al
°
25
15
39
51
34
15
34
35
43
12
17
17
30
52
11
32
53
59
25
10

Az
°
95
90
203
141
99
68
91
105
119
82
97
283
103
202
212
171
194
154
163
148

Sn
°
-14
-13
-47
-49
-45
-46
-50
-32
-23
-43
-29
-11
-51
-7
-24
-20
-54
-54
-13
-8

CA
°
+45°N
+29°N
+6°S
+16°S
+68°S
+13°S
+41°N
+34°N
+57°N
+34°S
+87°N
+37°N
+88°N
+56°N
+87°N
+64°N
+24°N
+30°N
+90°N
+70°N

Dia
cm
4
6
7
10
7
7
8
7
7
4
7
10
10
10
4
7
10
5
7
10

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
Date
Datum
Day
Dag van de week
Time
Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time
A
Nauwkeurigheid van voorspelling
P
Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede, G = rakende
XZ
XZ nummer van de ster
Mag
Magnitude van de ster
Al
Hoogte van de ster
Az
Azimut van de ster
Sn
Hoogte van de zon
CA
Cusp angle
Dia
Minimaal benodigde kijkerdiameter

Gebruikte eenheden
h
Uren
m
Minuten
s
Seconden
o
Graden
%
Percentage
cm
Centimeter
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Time has changed, een nieuwe start
Door Harrie Rutten
Om 8h45 op 15 maart 2016 veranderde mijn leven en dat van mijn vrouw totaal: ik werd slachtoffer van een zeer
ernstig ongeval toen ik onderweg was voor vrijwilligerswerk te gaan doen in het Océ-museum. De automobilist
had mij over het hoofd gezien toen hij het terrein van het hoofdkantoor Canon-Océ in Venlo opreed. Het was
zelfs een van de directeuren. De gevolgen waren desastreus: drie maanden Radboud en St. Maartenskliniek in
Nijmegen. Maar dat niet alleen: naast nog andere letsels 100% doof geworden en geen evenwicht meer. Ik heb
er uitgebreid over geschreven in Occultus 148.
Beide laatstgenoemde letsels
genezen nooit. Horen kan ik nu
elektronisch door een implantaat
onder mijn schedel. Vis à vis gesprek
gaat goed, groepsgesprekken
moeilijk en dat geldt ook voor
telefonie. Met mijn ontbrekend
evenwicht is voor het grootste deel
van de tijd goed mee door te komen.
Tijdens het lopen is autonome
correctie weer aanwezig dat ik
bereikt heb door intensieve training
en vooral doorzetting. Loop
buitenshuis wel altijd met een of twee
wandelstokken om het gevaar niet
uit te lokken. Maar, heb bij voorkeur
goed zicht nodig met voldoende
details om te weten hoe in geval van
calamiteiten bij oneffenheden te
reageren. Overdag gaat dat prima,
maar in het donker is het veel
moeilijker. Gelukkig is dat alleen het
geval als ik te voet onderweg ben,
met mijn driewielige fiets of met de
auto geen beperkingen bij bekend
terrein. Bij onbekend terrein is het
héél goed opletten. Maar: te voet in
het donker wel beperkingen. Hoe
dan sterbedekkingen waar te

nemen? Heb in het verleden, sinds
het ongeval, enkele waarnemingen
kunnen doen. Dat was alleen maar
mogelijk omdat Elly, mijn altijd
ondersteunende wederhelft, mij naar
de sterrenwacht begeleidde. Helaas
had ik verleden jaar een zeer ernstige
val en begon het gelazer opnieuw.
Ik wilde niet van Elly verwachten dat
zij midden in de nacht voor mij
opstaat omdat ik zo graag een
waarneming wil gaan doen. Hoe nu
verder?
Het afschuifbare dak openen was
voor die val ook al een crime want
door het toen nog sterk ontbrekende
evenwicht viel dat heel erg tegen.
Voor dat laatste was een
gemakkelijke oplossing: via een
elektrische takel en een
kabelmechaniek gaat het dak
elektrisch open en de zwaartekracht
zorgt ervoor dat het weer dicht gaat.
Bij het openen gaat het een helling
op en bij het vieren rolt het weer naar
beneden. Maar in het donker de
wandeling naar de sterrenwacht en
weer terug het huis in was verre van

Fig. 1. Van de achterdeur naar de sterrenwacht: ruim 45 meter

gemakkelijk. Van de achterdeur tot
aan de deur van de sterrenwacht is
ruim 45 m (ja, we hebben een grote
tuin, kavel is 1735 m2). Door met
goed licht het terras van de
sterrenwacht te verlichten zou het
moeten lukken. Dat is immers het
target waar je naar toe wil.
Dus een schakeling gemaakt van
twee wandcontactdozen met een
tijdschakelaar die je elk via een
afzonderlijke schakelaar van
spanning kunt voorzien… of niet.
Van het stopcontact van die met de
tijdschakelaar
met
een
stekkerverbinding naar een relais die
ervoor zorgt dat lampen buiten de
sterrenwacht in- en uitgeschakeld
kunnen worden en wel zo dat er geen
galvanische verbinding meer is van
het ene lampcircuit met het andere,
immers de nul is gemeenschappelijk.
De lampen zijn drie LEDschijnwerpers van 20 Watt. Eentje
met een bewegingssensor omdat we
geregeld keutels van marters in onze
tuin gevonden hadden en als die lamp
dan aangaat kunnen we zien of er
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Fig. 2. Het zicht op de sterrenwacht vanaf het terras bij het huis. [A] overdag, [B] in het donker met de
lampen van de sterrenwacht uit, [C] idem met die lampen aan en [D] met de zaklamp als gids
ook nog andere deugnieten zijn. De
tijd dat de lamp aan en uit kan gaan
wordt op tijd aangepast van
zonsondergang tot zonsopgang. Pas
als het verschil groter is dan een
kwartier wordt bijgesteld. Als de
tijdschakelaars ingesteld zijn,
verlichten deze twee het terras bij
de sterrenwacht en wel van drie
kwartier voor een geplande
waarneming tot een kwartier nadat
alles weer geordend is van die
waarneming. Tijdens de waarneming
zijn ze gewoon uit anders verlichten Fig. 3. De schijnwerpers staan zo dat als ik naar de sterrenwacht
ze te telescoop met toebehoren. Bij loop deze me niet verblinden. De ventilatieroosters zitten in de ruimte
meer waarnemingen tijdens één boven de dakisolatie
nacht kunnen dat natuurlijk meer
zulke tijdvensters zijn. Het werkt
allemaal perfect, hebben al
deugnieten gezien, maar het
belangrijkste: ik kon, wel met behulp
van een rollator, naar de
sterrenwacht lopen, ook ’s morgens
om kwart voor vijf…
Op 31 augustus en 3 september zou
ik twee waarnemingen kunnen
doen. De eerste was een potentiële
bedekking van UCAC4-465079294, een helderheid van
m=12,2 door de asteroïde [276]
Adelheid met een helderheid van
14,3. Ik zat net buiten een/tweesigmagrens maar met een kans van
10,2% de moeite van het proberen

Fig. 4. Het schakelpaneel. Van links naar rechts: wandcontactdozen
met tijdschakelaar en schakelaar, twee dozen met elk een relais,
verdeelbox van de voeding voor de beide kanalen, koppelbox voor
de lampen met een 4-polige wandcontactdoos, aansluitbox voor stopcontact om alles van spanning te voorzien
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waard. Dus voor deze bedekking
alles voorbereid. Dus op naar de
sterrenwacht, naar binnen,
buitenlampen uit, dak open en alles
ingeschakeld. Ik refereerde de
telescoop met Alfa Aquila, beter
bekend als Altair, staat ca. 14,5° van
Adelheid weg met een declinatie met
een verschil van ongeveer 6°.
Refereren ging prima, coördinaten
van
UCAC4-465-079294
ingetoetst. De telescoop kwam in
beweging en jawel hoor, even later
stond de ster in het beeld op de
monitor dat de Watec -120N
opnam. De Meade 14" LX200R
heeft met de Optec Focal Reducer
0,33 een brandpuntsafstand van
1410 mm (dus 0,33 maar 0,39) en
daarmee met de chip van de Watec120N een gezichtsveld van ca. 16’
bij 12’. Helaas was de lucht heel
slecht. Op een hoogte van 35° en in
de richting boven ons dorpje was
het meer een borrelende soep. Door
de luchtonrust moest ik 0,32s
belichtingstijd nemen en af en toe als
de lucht stabiel was kon 0,16s. De
voorspelde maximale bedekkingstijd
was 14 seconden maar omdat ik aan
de rand zou zitten was het maar de
vraag of ik een zeer korte bedekking
kon zien. Hopen maar. Helaas af en
toe was de ster nauwelijks zichtbaar
zó slecht was de lucht. Omdat de
voorspellingen van Occult Watcher
heel goed zijn en ik geen optische
verschijnselen zag was de conclusie
van mij: geen bedekking gezien.
Maar topper was: ik heb weer
waargenomen. Daags erna zag ik op
Occult Watcher dat een Belg die in
het voorspelde pad van de
bedekking zat geen bedekking had
waargenomen. Dat versterkte mijn
gedachte dat ik inderdaad geen
bedekking had waargenomen. Dit
werd nog meer versterkt door
waarnemers, die wel in het pad hun
waarneempost hadden, later
rapporteerden dat ze een bedekking
waargenomen hadden.

Drie dagen later was er nog een
topper: Dit was er een voor wat
betreft bedekkingen door de maan.
Zoals ik hiervoor al schreef zou op
3 september Kappa Gemini door de
maan bedekt worden. Aan de
heldere maanrand moeilijk maar aan
de kant van het asgrauwe schijnsel,
het was 4 dagen voor Nieuwe
Maan, zou het een spectaculaire
beleving zijn om een kanjer van
m=3,6 plots tevoorschijn te zien
komen. De voorspelling van
bewolking, voor ons belangrijk de
niet-bewolking, was goed.
Daarvoor kijk ik op https://
w w w. w i n d y. c o m / - C l o u d s clouds?clouds,53.143,7.720,5 en
check vooraf of de beelden van
buienradar-satelliet met hun beelden
overeenkomen. Dat bleek het geval
en gaf extra vertrouwen. Welnu, de
tijdklokken waren ingesteld, de
wekker was gezet, de mijne met
trilfunctie, niet met geluid, en nu
maar hopen. Werd gewekt door de
trillingen in het kussen, effe omkleden
en naar buiten. Daar baadde het
terras van de sterrenwacht al in het
licht van de schijnwerpers. Hup; met
de rollator naar de sterrenwacht.
Voor de veiligheid en om zeker te

zijn nog met behulp van een stevige
zaklamp. Toen ik binnen was eerst
de buitenverlichting uitgeschakeld en
het dak open. Welnu eerst de
telescoop gerefereerd en gebruikte
daarvoor Beta Gemini, beter bekend
als Pollux. Die staat nagenoeg
precies 3.5° noordelijk van Kappa
Gemini. Helaas werkt LOW bij mij
niet meer en heb nog geen ander
programma geïnstalleerd, maar via
Guide 9.1 kon ik zien dat deze
heldere ster, mag m=3.6, om ca.
3h35m08s UT tevoorschijn zou
komen. Ruim van tevoren de
opname gestart want ik had geen
idee hoe nauwkeurig dat Guide zou
zijn. Had van tevoren op andere
sterren de gevoeligheid ingesteld
zodat Kappa Gemini een knaller zou
zijn. Wie schetst mijn verbazing dat
ik even voor 3h35m UT een
miezerig klein sterretje van achter de
maan tevoorschijn zag komen. Op
dat moment dacht ik natuurlijk dat
ik mogelijk de Watec toch verkeerd
had ingesteld. Maar ik laat de
opname altijd langer lopen, je weet
maar nooit. En inderdaad even later
een, nee, dé knaller. Dát was Kappa
Gemini. Het beeld was niet scherp,
kennelijk tegen de focusseerknop

Fig. 5. Wederverschijning van Kappa Gemini in Guide 9.1 (beeld is
invers), dat was mijn ‘voorspelling’. Tijd 3h35m08s UT. De rechthoek
is het gezichtsveld van de 14" met de Optec 0.33 en de Watec 120N+.
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gestoten. Het miezerig sterretje
verdween in zijn onscherpte. Ik was
natuurlijk vergeten de focusser te
vergrendelen. De routine moet je
weer opbouwen, dat is duidelijk.
Ik was de koning te rijk dat ik dit
had waargenomen en gaf me veel
power om het weer helemaal op te
pakken en weer door te gaan. De
kijker ging weer in de ruststand, dak
dicht, de tijdklokken weer
geactiveerd en weer naar de
achterdeur van ons huis waar de
buitenverlichting brandde. Direct het
bed weer in. Nadat ik de nachtrust
had afgesloten en weer rond kon
lopen heb ik de video nauwkeurig
bekeken. Het miezerig sterretje
kwam om 3h34m51.64s UT
tevoorschijn en Kappa Gemini om
3h35m08.92s. De voorspelling van
de wederkomst door Guide was dus
opvallend goed. Toen in Guide
gezocht welk miezerig sterretje het
was dat een proloog gaf voor de
knaller. Helaas in Guide 9.0 stond
deze
niet
en
andere
planetariumprogramma’s op het
Internet hebben me ook nog geen
uitsluitsel gegeven. Ik wist dus nog
steeds niet welk object dit was.
Omdat het plotseling tevoorschijn
kwam moet het wel een object zijn
dat verder van ons vandaan staat dan
de maan. Een satelliet kan het dus
niet zijn. Maar wat dan wel? Het
staat ongeveer 7,5" van Kappa
Gemini vandaan met een helderheid
van ca. m=10.
Wie weet het wel of wat het geweest
is? Heb toen Erwin van Ballegoij
gecontacteerd.
Hij
is
waarneemleider van de Vereniging
Veranderlijke Sterren en zal beslist
gedetailleerdere kaarten hebben.
Kreeg heel snel antwoord. Hij had
geen kaarten met gedetailleerde
informatie over Kappa Gemini maar
snuffelde in zijn bronnen en het
Internet rond. Hij weet natuurlijk

Fig. 6. De maanrand 0,04 sec vooraf aan de verschijning van Kappa
Gemini, zie onder in de balk te tijd. Bij de pijl het sterretje dat eerder
verscheen en toen nog de grote onbekende was. (In detail invers). Het
tijdstempel van een beeld is altijd geldig voor het beeld ervoor. Dus
0,04 sec erbij optellen voor het juiste tijdstip.

Fig. 7. Zelfde als Fig. 6 echter 0,04 seconden later de verschijning,
dé knaller, van Kappa Gemini. Het ‘sterretje’ rechts van de maan is
geen ster maar een hot pixel van de Watec
wáár hij moet zoeken en waarachtig
komt hij met resultaat. Kappa
Gemini is een dubbelster met een
tweede component op 7,1", dus heel
dicht bij de 7,5" die ik met de
maansnelheid en het tijdverschil had

bepaald en de helderheid was m=9,2
dus ook weer dicht bij mijn schatting
van m=10. Andere bronnen gaven
aan m=8,7. Hij kon geen actuele
positiehoek van de tweede
component vinden. Met zijn
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informatie vond ik die wel op het
Internet en die is actueel 142° en dat
klopt ook weer heel goed met mijn
waarneming. Mijn bijzondere
waarneming was dus een gewone
component van een dubbelster maar
blijft voor mij toch bijzonder. Dit
geeft me weer een extra zetje om
het waarnemen weer goed op te
pakken.

Met heel veel dank
aan Erwin van
Ballegoij voor zijn
hulp voor het bepalen
welk sterretje niet
verwacht werd. Ook
heel veel dank aan
Jan Maarten die mij
zeer gedetailleerde
gegevens stuurde!
Dat is zekerheid
Later reageerde ook Jan Maarten dubbel op!
Winkel op mijn vraag wat het kon
zijn. Hij gaf zeer gedetailleerde
gegevens. Bron? LOW!!! En LOW
zou LOW niet zijn als het daar niet
in stond. Helaas is LOW bij mij
(nog?) niet operationeel.
Wel bijzonder dat in Guide 9.1
Kappa Gemini niet als dubbelster
vermeld staat en de component niet
als afzonderlijke ster is
weergegeven.
Ik ga de draad weer oppakken, heb
intussen voorspellingen gezocht en
vastgelegd in Occult Watcher, gaan
kaartjes maken, etc. Maar eerst
natuurlijk kijken of het waar te
nemen object boven de bomen van
de buren of onze eigen groeiexemplaren komt. Ik heb er weer
zin in… ben dus weer besmet.

Fig. 9 en fig. 10. Details van Kappa Gemini uit LOW.

Fig. 8. Mijn horizon, van 6 jaar geleden, met de positie van het targetobject. Moet een nieuwe horizon
maken want naar het noord-westen en noord-oosten heeft de buurman bomen gerooid.
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
In het derde kwartaal van 2021 kwam Harrie weer terug met 2 waarnemingen. Er zijn totaal 23 waarnemingen
aan sterbedekkingen door planetoïden verricht, waarvan 2 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

2 juli
17 juli
20 juli
30 juli
31 juli
14 aug.
21 aug.
23 aug.
24 aug.
31 aug.
7 sep.
14 sep.
18 sep.
18 sep.
18 sep.
21 sep.
22 sep.
27 sep.
27 sep.
28 sep.

2919
201937
99943
105
14356
106637
36735
21868
20771
276
421
1564
111820
250568
391
626
56864
148468
4629
128056

Dali
2004 EA16
2005 AS2
Artemis
1987 SF6
2000 WU132
2000 RF55
1999 TK291
2000 QY150
Adelheid
Zahringia
Srbija
2002 DK1
2004 TA117
Ingeborg
Notburga
2000 QG91
2001 CJ10
Walford
2003 MU12

Dali
Op 2 juli werd door Jan Maarten
Winkel
een
bedekking
waargenomen door (2919) Dali met
een duur van 3,20 seconden. De
intrede was om 22h24m50,14s en
de uittrede om 22h24m53,34s UT.
Er was een maximale duur van 2
seconden voorspeld; blijkbaar is
Dali groter dan gedacht.
1987 SF6
Op 31 juli werd door Jan Maarten
Winkel
een
bedekking
waargenomen door (14356) 1987
SF6 met een duur van 1,28

Groot, H. de

Rutten, H.

Winkel, J.M.
3,20s
X
X
X
1,28s
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
seconden. De intrede was om
20h43m09,22s en de uittrede om
20h43m10,50s UT. Er was sprake
van een shift van 3 padbreedtes naar
het noord-westen.
Bedekkingen elders in Europa
Hieronder volgt een niet complete
lijst van de bedekkingen welke
elders in Europa zijn waargenomen.
Op 10 juli werd door 9 waarnemers
in Frankrijk, Portugal en Spanje een
bedekking waargenomen door
Jupiter trojaan (2207) Antenor met
een duur van 5,5 tot 6,7 seconden.
Ook op 10 juli werd door Kidd

X
X
X
X
X
X

(UK), Conjat en Liberato
(Frankrijk) een bedekking
waargenomen door Jupiter trojaan
(884) Priamus met een duur van
2,38 tot 4,69 seconden.
Op 15 juli werd door 8 waarnemers
vanuit Frankrijk, Tsjechië en Polen
een bedekking waargenomen door
(159) Aemilia met een duur van 8,5
tot 9,11 seconden. Zie figuur 1 voor
de koorden en het DAMIT model.
Op 30 juli werd door Morel
(Frankrijk), Boninsegna en Van den
Abbeel (België) een bedekking
waargenomen door (105) Artemis
met een duur van 4,32 tot 12,37
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Figuur 1
Figuur 2
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seconden. Jan Maarten Winkel had
een nipte mis. Zie figuur 2 voor de
koorden.
Op 10 augustus werd door 7
waarnemers vanuit Spanje,
Frankrijk en Nederland een
bedekking waargenomen door
Jupiter trojaan (3317) Paris met een
duur van 5,4 tot 7,4 seconden. De
Nederlanders waren Esdert Edens
en Adrianus Verveen. Zie figuur 3
voor de koorden.
Op 31 augustus werd door Emering
(Luxemburg) en Neue (Duitsland)
een bedekking waargenomen door
(279) Adelheid met een duur van
11,70 resp. 13,50 seconden. Harrie
Rutten had een mis.
Op 7 september werd door 7
waarnemers vanuit Polen en
Slowakije een bedekking
waargenomen door (554) Peraga
met een duur van 2,54 tot 4,50
seconden. Er was sprake van een
bekende dubbelster. Uit deze

waarnemingen kon men een afstand
afleiden van 0,0814 boogseconden
met een PA van 320 graden. Zie
figuur 4a voor de ruwe data en
figuur 4b voor de oplossing met de
dubbelster.
Op 14 september werd door 7
waarnemers vanuit Tsjechië en
Polen een bedekking waargenomen
door (790) Pretoria met een duur
van 14,70 tot 31,11 seconden. Zie
figuur 5 voor de koorden.
Op 18 september werd door 6
waarnemers en een onbemand
station vanuit Tsjechië en Duitsland
een bedekking waargenomen door
(1909) Alekhin met een duur van
1,29 tot 1,69 seconden.
Op 20 september werd door
Haymes (UK) een bedekking
waargenomen door Centaur
(95626) 2002 GZ32 met een duur
van maar liefst 27,5 seconden.

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
maar liefst 26 bedekkingen
geselecteerd. De planetoïden (2)
Pallas, 2015VL173, (212) Medea
en (7641) 1986TT6 zullen een grote
kans geven voor NEDERLAND.
Hiervan kan Pallas een maximale
bedekking geven van 37 seconden!
Tevens staan niet alle bedekkingen
in Occult Watcher, met name
2015VL173. Kijk in alle gevallen
van 5 minuten voor tot 5 minuten na
het opgegeven tijdstip.
Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen
waarnemen, dan kan men, naast
Occult Watcher, terecht op internet
op
pagina
http://
bedekkingen.vvs.be/predictions/
asteroids2021
Figuur 3

Figuur 4b Figuur 4a
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Figuur 5

Agenda
13 nov 2021
27 nov 2021
Mei/juni 2022
2 - 4 sep 2022

– Astrodag, Natuurmuseum Brabant te Tilburg
– Sterbedekkersdag/Kleine Planetendag te Zevenaar
– Kleine Planeten Tagung
– ESOP XLI te Granada, Spanje

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2021
Cat.
B
C
B

Datum
23-11-21
26-11-21
28-11-21

Dag
Ma/di
Vr
Za/zo

Tijd (UT)
04:24
23:54
04:56

SAO-No. Magn
78813
6,8
99004
8,3
99474
8,4

h
55
17
44

Az
232
84
150

Zon
-26
-60
-22

CA
5S
4N
7S

Maan
885543-
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN 1 OKTOBER 2021 – 1 JANUARI 2022
Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum
Tijd UT ho
AZo Planetoïde
Do/vr 01-10 03.11
36 86
1241 Dysona
Vr/za 02-10
02.35
48 103 1424 Sundmania
Do/vr 08-10 00.44
27 88
7 Iris
Za 09-10
18.08
14 53
165 Loreley
Di 12-10
21.38
30 193 2 Pallas
Wo/do 11-11 05.53
40 142 739 Mandeville
Do/vr 12-11 02.36
42 231 1096 Reunerta
Vr 12-11
23.58
40 122 487 Venetia
Ma 15-11
21.22
46 129 2015VL173
Za/zo 21-11
03.12
62 178 138 Tolosa
Zo/ma 22-11 04.50
37 261 1998WX24
Di 23-11
22.36
58 124 212 Medea
Do 25-11
16.26
30 196 105 Artemis
Do/vr 26-11 05.36
17 225 754 Malabar
Ma/di 30-11 04.06
54 187 398 Admete
Do/vr 03-12 01.37
75 199 573 Recha
Do/vr 03-12 01.44
39 107 255 Oppavia
Zo/ma 06-12 00.02
23 223 4063 Euforbo
Ma/di 14-12 02.54
59 274 693 Zerbinetta
Do 16-12
21.13
45 195 11395 1998XN77
Vr/za 18-12
01.16
65 261 1572 Posnania
Di/wo 22-12 02.00
45 201 688 Melanie
Di/wo 22-12 05.42
41 210 181 Eucharis
Vr 24-12
17.20
47 80
186 Celuta
Di 28-12
18.00
21 192 532 Herculina
Do 30-12
20.16
54 238 7641 1986TT6

Diam.
86 km
74 km
330 km
160 km
531 km
110 km
46 km
64 km
83 km
48 km
191 km
140 km
123 km
89 km
50 km
51 km
58 km
79 km
69 km
44 km
42 km
44 km
107 km
52 km
217 km
58 km

magn.
15.9
15.4
9.4
12.8
9.1
13.6
13.6
12.3
24.8
13.4
23.3
12.3
13.5
14.1
14.0
14.0
15.2
15.4
13.9
17.2
14.3
15.2
12.5
12.5
11.8
16.9

Bedekkingszone
Italië
Scandinavië
Scandinavië
Polen
NEDERLAND
Spanje
Scandinavië
Scandinavië
NEDERLAND
Denemarken
Frankrijk
NEDERLAND
Scandinavië
Frankrijk
Duitsland
Frankrijk
Italië
Spanje
Scandinavië
Engeland
Scandinavië
Scandinavië
Frankrijk
Duitsland
Italië
NEDERLAND
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Datum
Do/vr 01-10
Vr/za 02-10
Do/vr 08-10
Za 09-10
Di 12-10
Wo/do 11-11
Do/vr 12-11
Vr 12-11
Ma 15-11
Za/zo 21-11
Zo/ma 22-11
Di 23-11
Do 25-11
Do/vr 26-11
Ma/di 30-11
Do/vr 03-12
Do/vr 03-12
Zo/ma 06-12
Ma/di 14-12
Do 16-12
Vr/za 18-12
Di/wo 22-12
Di/wo 22-12
Vr 24-12
Di 28-12
Do 30-12

Sternaam
TYC 1949-00688-1
TYC 1906-01500-1
TYC 1909-01888-1
TYC 2344-00070-1
TYC 5240-00433-1
TYC 0856-01242-1
TYC 0665-00857-1
TYC 1329-01678-1
HIP 17336
TYC 1911-00407-1
TYC 1847-00622-1
TYC 1857-01108-1
TYC 5173-01510-1
TYC 5400-02907-1
TYC 1393-00890-1
HIP 30484
TYC 1426-00930-1
TYC 4705-00439-1
UCAC4 671-040320
HIP 12148
TYC 2904-01296-1
Gaia 099-0137253
HIP 52224
TYC 2881-01147-1
HIP 533
HIP 4761

magn.
10.9
9.5
9.9
11.0
9.2
9.9
9.2
8.5
6.9
9.8
10.6
10.4
8.9
10.2
10.9
6.7
9.2
10.8
10.8
5.5
9.6
7.5
9.9
9.6
8.9
7.1

alfa (2000.0)
08h46m.4
06h57m.1
07h19m.2
03h11m.0
22h49m.1
11h33m.0
03h59m.5
06h37m.8
03h42m.6
07h40m.0
05h20m.7
05h07m.9
20h13m.6
07h28m.6
08h45m.7
06h24m.5
10h25m.0
02h46m.9
05h43m.2
02h36m.6
05h10m.1
07h27m.1
10h40m.2
04h05m.8
00h06m.5
01h01m.2

delta (2000.0)
29º55’
29º05’
22º32’
33º18’
-07º08’
07º40’
13º44’
15º02’
17º18’
24º19’
23º27’
28º34’
-06º55’
-10º37’
16º32’
37º19’
20º44’
-06º29’
44º09’
07º44’
42º21’
08º17’
06º12’
40º06’
-16º44’
26º28’

dm
5.0
5.9
0.5
2.0
0.7
3.8
4.4
3.8
17.9
3.6
12.6
2.1
4.6
3.9
3.1
7.4
6.0
4.6
3.2
11.7
4.7
7.7
2.7
3.0
3.0
9.9

T max
3s
4s
16s
18s
37s
3s
4s
27s
3s
16s
8s
13s
3s
10s
8s
5s
5s
6s
5s
5s
3s
4s
13s
6s
10s
4s

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

De Website
Door Henk de Groot
Juli:
1194 bezoekers
350 unieke bezoekers
95 downloads, het meest Occultussen van allemaal verschillende nummers, een enkele Hermes en enkele
andere documenten welke op de site staan.
Augustus:
1309 bezoekers
365 unieke bezoekers
96 downloads, ook nu weer vooral Occultussen, een enkele Hermes en enkele keren het document
Sterbedekkingen door de Maan.
September:
1202 bezoekers
381 unieke bezoekers
77 downloads, vergelijkbaar met de vorige maanden.
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Agenda voor de ALV van de vereniging van
Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten
(WSKP) op 27 november 2021 in de Sterrenwacht
Corona Borealis te Zevenaar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening door de voorzitter
Jaarverslag NVWS 2019 en NVWS 2020 van de secretaris.
Financieel verslag van de NVWS over 2019 en 2020 en van de DMPA over 2019 en 2020 van de
penningmeester.
Verslag van de kascommissie (Marion Iris van der Linden en Henk Masselink, beide voor de tweede
keer). De kascommissie heeft de financiën beoordeeld van de NVWS en de DMPA over de jaren
2019 en 2020.
Verkiezing nieuwe kascommissie voor het lopende jaar 2021.
Begroting 2021 en 2022 voor de WSKP door de penningmeester.
Bestuur mutaties
Henk de Groot is aftredend in 2020.
Henk is herkiesbaar.
Jan Maarten Winkel is aftredend en niet herkiesbaar.
We zoeken daarom een nieuwe penningmeester. Wie wil de komende jaren op de schatkist van de
WSKP passen. Geef je s.v.p. op bij één van de bestuursleden. Ook al kun je niet op de ALV aanwezig
zijn, maar wil je wel penningmeester worden, geef het dan door.

8.
9.
10.

(Harrie Rutten in 2022 aftredend).
Kort verslag van de ledenraad van de KNVWS en de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen).
Ingekomen punten of andere agendapunten. Als je iets op de agenda wilt hebben, geef dat dan van te
voren even door. Dan sturen we het rond zodat iedereen daar van te voren over kan nadenken.
Afsluiting van de ledenvergadering.

Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

Jaarverslag 2019 van de Ned. Ver. van Waarnemers van
Sterbedekkingen
Leden:
Het aantal leden in het jaar 2019 bedroeg 36, een afname van 1 ten opzichte van 2018.
Bestuur:
De samenstelling van het bestuur is in 2019 niet gewijzigd.
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
Voorzitter
Harrie Rutten
Secretaris
Henk de Groot
Penningmeester
Jan Maarten Winkel

aftredend in 2022
aftredend in 2020
aftredend in 2023

Kascommissie in 2019:
Marion Iris van der Linden
Henk Masselink
Occultus:
Het orgaan van de vereniging verscheen in 2019 vier keer met in totaal 116 pagina’s. Er zijn onder andere de
volgende onderwerpen behandeld: Totale Maansverduistering 21 januari 2019, Kuipergordelobject ontdekt met
amateurtelescopen, Het ringensysteem van 2014 MU69, De bijzondere bedekking door planetoïde Viipuri, De
Zonsverduistering van 2 juli in Chili, Verslag van de KPT bij Salzburg, Eclips in Almirante Latorre (Chili),
Sterdiameters bepalen met behulp van bedekkingen, ESOP 38 in Parijs, Alauda een (vreemde) planetoïde om
naar te kijken, Project: Exoplaneten, (702) Alauda, Website, Fotometrie van planetoïden en exoplaneten, (4288)
Tokyotech, (9474) Casadrury, Raadsel, Bedekking van een zwart gat, Uitwerkingen van expedities, Bijzondere
waarnemingen c.q. ervaringen en natuurlijk de vaste rubrieken van voorspellingen van bedekkingen door Maan
en planetoïden, het jaarverslag en het verslag van de jaarvergadering.
In de bijlage van dit jaarverslag is een index van redactionele artikelen opgenomen.
De kleuren voor- en achterpagina van het blad werd vormgegeven door Ruud Kreuzen, terwijl de rest van het
blad vormgegeven werd door Jan Maarten Winkel.
Internationale contacten:
In augustus bezochten 2 leden van DOA de ESOP (European Symposium on Occultation Projects) in Parijs.
Tijdens deze ESOP werden vele internationale contacten gelegd.
Sterbedekkingen door planetoïden:
In totaal werden er door 5 waarnemers 112 waarnemingen aan 99 ge-beurtenissen verricht. De waarnemers
waren Bredner (4), De Groot (29), Nobel (1), Rutten (3) en Winkel (75). Hierbij een tabel met alleen de 14 (!)
positieve waarnemingen.
Datum
17 januari
12 februari
12 februari
27 februari
28 maart
15 april
13 mei
12 juni
22 juli
19 augustus
9 september

Planetoïde
(1723) Klemola
(334) Chicago
(334) Chicago
(1796) Riga
(663) Gerlinde
(4716) Urey
(308) Polyxo
(5053) Chladni
(580) Selene
(754) Malabar
(171) Ophelia

Waarnemer
J.M. Winkel
H. de Groot
J.M. Winkel
J.M. Winkel
E. Bredner
J.M. Winkel
J.M. Winkel
J.M. Winkel
J.M. Winkel
H. de Groot
H. de Groot

Lokatie B
N51d54m
N51d50m
N51d54m
N51d54m
N48d19m
N51d54m
N51d54m
N51d54m
N51d54m
N51d50m
N51d50m

Lokatie L
E06d16m
E05d48m
E06d16m
E06d16m
E05d55m
E06d16m
E06d16m
E06d16m
E06d16m
E05d48m
E05d48m

Verdwijning
19:52:50,55
21:13:33,79
21:13:32,45
19:47:49,10
20:27:48,07
20:59:49,35
01:36:46,15
22:20:26,41
22:16:02,27
21:21:08,81
22:49:58,20

Verschijning
19:52:55,68
21:13:45,47
21:13:42,97
19:47:52,75
20:27:51,19
20:59:49,76
01:36:57,07
22:20:27,37
22:16:04,68
21:21:15,85
22:50:08,56

Duur (s)
5,13
11,68
10,52
3,65
3,12
0,41
10,9
0,96
2,4
7,04
10,36
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9 september (171) Ophelia
9 september (171) Ophelia
15 december (7874) 1991 BE

W. Nobel
N52d09m
J.M. Winkel N51d54m
H. de Groot N51d50m

E04d29m
E06d16m
E05d48m

22:50:01,77
22:49:56,39
19:33:51,99

22:50:09,45
22:50:05,79
19:33:52,83

7,68
9,40
0,84

De waarneemformulieren zijn via de emailservice Planoccult doorgestuurd naar Bureau des Longitudes in Parijs.
Tevens zijn de resultaten op Internet gepubli-ceerd door Eric Frappa.
Sterbedekkingen door de Maan in 2019
In 2019 zijn in totaal 138 waarnemingen aan sterbedekkingen door de Maan verricht, door vier waarnemers.
Er zijn geen expedities aan rakende sterbedekkingen geweest, maar Tom Tenbergen wist er 2 waar te nemen
vanuit zijn woonplaats. Zie tabel 1.
Waarnemer
Groot, Henk de
Schaffer, Frank
Tenbergen, Tom
Winkel, Jan Maarten
Totaal
Totaal 1e helft
Totaal 2e helft
Totale bedekkingen
Rakenden

Intredes 1e
18
6
22
58
104

Uittredes 1e Rakende 1e Intredes 2e Uittredes 2e Rakende 2e Totaal
2
20
1
7
2
3
12
4
8
51
1
1
60
5
3
14
4
8
138
112
26
127
11

Tabel 1. Aantal waarnemingen per waarnemer.
Het aantal waarnemingen is gegroeid. Er is sinds 2014 niet meer zoveel waargenomen als in 2019. Desondanks
was ook het jaar 2019 een mager jaar.
Sterbedekkersdag – Kleine Planetendag.
Op 6 april 2019 is er weer de jaarlijkse Sterbedekkersdag – Kleine Planetendag in de Volkssterrenwacht
Bussloo. Daarbij zijn 14 leden van Sterbedekkingen aanwezig en nog vier niet-leden.
Er zijn verschillende presentaties zoals: Regulus en Aldebaranbedekkingen (B. Boelens), Ghosting in telescopen
(H. Rutten), De renovatie van de Zundeman telescoop van de Sterrenwacht Leiden (W. Nobel), Montering van
telescopen (M. Fokker), de sterbedekking door Chicago (J.M. Winkel), Fotometrie aan enkele Planetoïden (H.
de Groot).
De toekomst van de werkgroep Sterbedekkingen.
Begin 2019, tijdens de voorbereidingen van de Algemene Ledenvergadering, komt binnen het bestuur de discussie
op gang hoe we in de toekomst verder moeten gaan met de vereniging. Twee punten springen daarbij in het oog:
Occultus.
Voor 2019 zijn de drukkosten van Occultus begroot op 540 Euro, en daarbij komen nog de verzendkosten
welke 280 Euro bedragen. De totale kosten voor Occultus komen daarmee op 820 Euro. Daarmee maken de
Occultus kosten omstreeks 70% van de totale verenigingskosten uit. Bovendien dekken de inkomsten uit de
contributies de uitgaven van de vereniging niet meer. De contributie zou daarom weer verhoogd moeten worden.
Het bestuur stelt aan de ALV voor de Occultus met ingang van 2020 alleen nog digitaal uit te brengen. Mocht de
meerderheid van de leden dat niet willen, dan moet de contributie fors verhoogd worden. Na een discussie
tijdens de ALV wordt besloten om het contract met de drukker met ingang van volgend jaar niet te verlengen, en
daarna Occultus alleen nog digitaal uit te geven.
Occultus en Hermes.
Het blad Hermes van de werkgroep Kleine Planeten komt de laatste jaren onregelmatig uit. Besloten wordt, wat
eigenlijk al praktijk is, namelijk dat Hermes opgaat in Occultus.
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De vereniging en haar activiteiten.
In de loop van de 73 jaren dat de vereniging nu bestaat, zijn de aandachtsgebieden van de activiteiten toch wel
behoorlijk verschoven. Lag in het begin het accent vooral op Sterbedekkingen door de Maan, nu worden vooral
bedekkingen door planetoïden waargenomen.
Een tweede punt is dat het aantal leden wat zelf actief waarneemt in de loop van de jaren minder is geworden.
Mede om deze reden wordt dan de laatste jaren ook de jaarlijkse Sterbedekkersdag gecombineerd met de
Kleine Planetendag van de werkgroep Kleine Planeten.
Veel leden van de werkgroep Kleine Planeten zijn tevens lid van de werkgroep Sterbedekkingen.
Bovendien hebben de waarnemingen zelf van beide werkgroepen ook steeds meer met elkaar te maken; zowel
sterbedekkingsresultaten, fotometrie aan kleine planeten en astrometrie hebben alle tot doel de positie, de beweging
en de vorm van de planetoïde of Kleine Planeet zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen.
Op de ALV komt het bestuur van de WG Sterbedekkingen, samen met het bestuur van de WG Kleine Planeten
met het voorstel om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om beide werkgroepen te laten fuseren.
De ALV steunt dat voorstel unaniem. Bovendien wordt er een klankbordgroep gevormd uit de leden, welke het
bestuur zal helpen in dit traject.
In het najaar van 2019 worden door het bestuur, en met hulp van de klankbordgroep, de nieuwe statuten
opgesteld. Daarbij zijn de verenigingsdoelen van beide verenigingen gecombineerd, en zijn ook enkele verouderde
artikelen aangepast, verwijderd of toegevoegd. Daarmee zijn we zover gekomen dat de nieuwe statuten op de
ALV van de beide werkgroepen in het voorjaar van 2020 besproken en aangenomen kunnen worden.
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Jaarverslag 2020 van de Ned. Ver. van Waarnemers van
Sterbedekkingen
Leden:
Het aantal leden in het jaar 2020 bedroeg 36, gelijk aan het aantal van 2019.
Bestuur:
De samenstelling van het bestuur is in 2020 niet gewijzigd.
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
Voorzitter
Harrie Rutten
Secretaris
Henk de Groot
Penningmeester
Jan Maarten Winkel

aftredend in 2022
aftredend in 2020
aftredend in 2023

Kascommissie in 2020:
Marion Iris van der Linden
Henk Masselink
Occultus:
Het orgaan van de vereniging verscheen in 2020 vier keer met in totaal 120 pagina’s. De laatste twee nummers
zijn alleen als pdf verschenen. Er zijn onder andere de volgende onderwerpen behandeld: My time with Occultus,
De verenigingen, Eclipsverslag Omanreis december 2019, Raadsel deel 2, Nog werk voor amateurs in de
toekomst?, Waarnemingen aan planetoïden in de afgelopen winter, De website(s), Rakende expeditie geslaagd!,
Bedekking van Venus door de Maan op 19 juni 2020, Een Venusbedekking met wolken, De planetoïde (3905)
Doppler verder bekeken, In memoriam: Hugo van Woerden, IOTA bijeenkomst goed bezocht / bekeken, ESOP
XXXIX, (982) Franklina, (885) Ulrike, DeltaT, Nieuwe data van Gaia beschikbaar, Nieuws van de kleine
planeten, De manen van Jupiter, Uitwerkingen van expedities, Bijzondere waarnemingen c.q. ervaringen en
natuurlijk de vaste rubrieken van voorspellingen van bedekkingen door Maan en planetoïden, het jaarverslag en
het verslag van de jaarvergadering.
In de bijlage van dit jaarverslag is een index van redactionele artikelen opgenomen.
De kleuren voor- en achterpagina van de eerste twee nummers werd vormgegeven door Ruud Kreuzen, terwijl
de rest van het blad vormgegeven werd door Jan Maarten Winkel.
Internationale contacten:
Vanwege de Covid19 pandemie werden de symposia online gehouden. In juli vond het Amerikaanse IOTA
symposium plaats en in augustus de ESOP (European Symposium on Occultation Projects). Diverse leden van
DOA namen deel aan deze online sessies. Beide symposia kenden een niet eerder vertoonde belangstelling.
Sterbedekkingen door planetoïden:
In totaal werden er door 6 waarnemers 147 waarnemingen aan 99 ge-beurtenissen verricht. De waarnemers
waren Bredner (4), De Groot (39), Nobel (1), Rutten (4), Schaffer (1) en Winkel (98). Hierbij een tabel met
alleen de 22 (!) positieve waarnemingen.

Datum
15 januari
23 februari
16 april
19 april
19 april
19 april
20 april

Planetoïde
(709) Fringilla
(28915) 2000 OU13
(6723) Chrisclark
(139) Juewa
(139) Juewa
(139) Juewa
(56) Melete

Waarnemer
J.M. Winkel
H. de Groot
H. de Groot
H. de Groot
H. Rutten
J.M. Winkel
E. Bredner

Lokatie B
N51d54m
N51d50m
N51d50m
N51d50m
N51d29m
N51d54m
N51d43m

Lokatie L
E06d16m
E05d48m
E05d48m
E05d48m
E06d11m
E06d16m
E07d55m

Verdwijning
19:28:27,46
22:51:06,44
22:32:30,02
21:06:30,51
21:06:33,33
21:06:31,64
02:06:55,45

Verschijning
19:28:33,05
22:51:16,68
22:32:31,34
21:06:37,74
21:06:40,37
21:06:37,27
02:07:04,21

Duur (s)
5,59
10,24
1,32
7,24
7,04
5,63
8,76
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20 april
20 april
22 april
6 mei
23 juni
25 juni
7 augustus
23 augustus
9 september
12 oktober
7 november
7 november
7 november
7 december
10 december

(56) Melete
(32259) 2000 OT53
(4840) Otaynang
(3191) Svanetia
(1211) Bressole
(185) Eunike
(640) Brambilla
(932) Hooveria
(1583) Antilochus
(556) Phyllis
(333) Badenia
(333) Badenia
(333) Badenia
(1437) Diomedes
(684) Hildburg

J.M. Winkel
J.M. Winkel
J.M. Winkel
J.M. Winkel
J.M. Winkel
H. de Groot
E. Bredner
H. de Groot
J.M. Winkel
H. de Groot
E. Bredner
H. de Groot
J.M. Winkel
H. de Groot
J.M. Winkel

N51d54m
N51d54m
N51d54m
N51d54m
N51d54m
N51d50m
N51d30m
N51d50m
N51d54m
N51d50m
N51d54m
N51d50m
N51d54m
N51d50m
N51d54m

E06d16m
E06d16m
E06d16m
E06d16m
E06d16m
E05d48m
E09d00m
E05d48m
E06d16m
E05d48m
E07d58m
E05d48m
E06d16m
E05d48m
E06d16m

02:06:46,6
22:00:50,05
21:14:36,34
21:20:24,73
23:14:40,41
23:08:46,0
02:01:34,30
02:19:12,41
21:49:46,78
03:36:36,00
22:38:34,9
22:39:03,2
22:38:58,5
23:20:19,06
22:51:42,65

02:06:57,4
22:00:51,35
21:14:37,54
21:20:24,89
23:14:42,97
23:08:57,1
02:01:39,50
02:19:14,65
21:49:54,46
03:36:36,96
22:38:55,3
22:39:23,2
22:39:16,8
23:20:28,65
22:51:44,25

10,8
1,30
1,20
0,16
2,56
11,1
5,20
2,24
7,7
0,96
20,4
20,0
18,3
9,6
1,6

De waarneemformulieren zijn via de emailservice Planoccult doorgestuurd naar Bureau des Longitudes in Parijs.
Tevens zijn de resultaten op Internet gepubli-ceerd door Eric Frappa.
Sterbedekkingen door de Maan in 2020:
In 2020 zijn in totaal 102 waarnemingen aan sterbedekkingen door de Maan verricht, door zes waarnemers.
Op 26 mei vond er een geslaagde expeditie aan een rakende sterbedekking plaats.
Waarnemer
Groot, Henk de
Kock, Monique de
Schaffer, Frank
Tenbergen, Tom
Winkel, Max
Winkel, Jan Maarten
Totaal
Totaal 1e helft
Totaal 2e helft
Totale bedekkingen
Rakenden

Intredes 1e Uittredes 1e Rakende 1e Intredes 2e Uittredes 2e Rakende 2e Totaal
3
3
10
10
16
1
17
18
6
9
2
35
6
6
29
2
31
66
0
18
7
9
2
102
84
18
82
20

Het aantal waarnemingen is gedaald ten opzichte van vorig jaar, maar er is wel weer een geslaagde expeditie
geweest naar een rakende sterbedekking.
Fotometrie:
Verschillende planetoïden zijn in 2019 fotometrisch waargenomen, ondermeer:
(497) Iva
: Periode vastgesteld op 4,62 uren,
(702) Alauda
: Begeleider proberen te detecteren, niet gelukt.
Samengaan van de Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen (NVWS) en de
Dutch Minor Planet Association (DMPA).
Op de Algemene Ledenvergaderingen van beide verenigingen gehouden op 6 april 2019 op de volkssterrenwacht
Bussloo hebben beide besturen aan hun respectievelijke leden voorgesteld een onderzoek te starten om samen
als één vereniging verder te gaan.
Hiermee is toen ingestemd door de leden.
Samen met een klankbordgroep bestaande uit leden, hebben beide besturen daarna nieuwe statuten opgesteld
voor een gezamenlijke vereniging. In de praktijk worden dan de statuten en de naam van de NVWS aangepast
en de DMPA opgeheven.
De nieuwe statuten zijn eind 2019 gereed.
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Op de geplande Algemene Ledenvergaderingen van beide verenigingen op 4 april 2020 op de volkssterrenwacht
Bussloo zouden de nieuwe statuten gepresenteerd worden en na goedkeuring van de leden ingevoerd gaan
worden voor de NVWS samen met de naamsverandering. Tevens zou dan besloten worden tot het opheffen van
de DMPA.
Helaas kan door de in begin maart 2020 opkomende Corona pandemie geen ALV meer belegd worden.
Omstreeks september 2020 wordt duidelijk dat de normale situatie, waarbij weer een fysieke ALV gehouden
zou kunnen worden, nog erg lang op zich kan laten wachten. De beide besturen hebben toen besloten om een
stemming hierover via email en post te organiseren.
Alle leden hebben de voorstellen en de nieuwe statuten toegestuurd gekregen, en tussen 6 en 21 oktober 2020
hebben alle leden hierover kunnen stemmen.
Uitslag stemming:
Van de NVWS (w.g. sterbedekkingen) hebben 20 van de 33 leden gestemd.
18 zijn voor samengaan met de DMPA en 2 hebben geen mening.
Volgens artikel 34 van de statuten is voor een wijziging van de statuten een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte
stemmen noodzakelijk. Deze is dus ruim gehaald, en het voorstel is aangenomen.
Van de DMPA (w.g. Kleine Planeten) hebben 9 van de 19 leden gestemd, dus bijna de helft. Alle stemmen zijn
voor.
Volgens artikel 18 van de statuten van de DMPA moet voor het ontbinden van de vereniging 2/3 deel van de
uitgebrachte stemmen daarmee instemmen, en moet tevens 2/3 van alle leden gestemd hebben. Aan de laatste
voorwaarde is niet voldaan, wat betekent dat dit voorstel niet aangenomen is.
De statuten bieden de mogelijkheid voor een tweede stemming, minimaal 8 weken na de eerste stemming.
Uitgaande van het begin van de eerste stemming, op 7 oktober, zou de tweede stemming vanaf 2 december
mogen plaatsvinden. Dan volstaat een 2/3 meerderheid, ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen.
NVWS:
Na overleg met het bestuur van de DMPA heeft het bestuur van de NVWS op 25 oktober 2020 besloten de
statuten van de NVWS alvast aan te passen volgens het voorstel en de verenigingsnaam te wijzigen.
Als verenigingsnaam is uiteindelijk, ook na suggesties van verschillende leden, de naam “Waarnemers van
Sterbedekkingen en Kleine Planeten” (WSKP) uitgekomen. De Engelse naam blijft DOA, maar wel met een
aangepaste uitleg: DOA is: “Dutch Occultation Association”, en tegelijkertijd “Dutch Observers of Asteroïds”.
Tweede stemming DMPA.
Tussen 5 en 16 december 2020 heeft de tweede stemronde plaatsgevonden over het voorstel van het bestuur om
de DMPA op te heffen, en samen met de NVWS onder een nieuwe naam WSKP en aangepaste statuten verder
te gaan.
Twaalf van de 19 leden hebben hun stem uitgebracht.
Alle stemmen zijn voor opheffen van de DMPA.
Volgens artikel 10 lid 2 van de DMPA statuten is hiermee het voorstel aangenomen.
Het bestuur van de DMPA heeft hierna, in december 2020 de vereniging opgeheven. Alle DMPA leden zijn
overgegaan naar de WSKP, voor zover ze al geen lid waren. Het batig saldo van de DMPA is ook overgeboekt
naar de nieuwe WSKP.
Notaris:
De wijziging van statuten en verenigingsnaam kan niet zonder tussenkomst van de notaris. Begin december is aan
een notaris verzocht dit op zich te nemen. De overgang is eind 2020 nog in volle gang.
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