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Redaktioneel

In dit nummer vindt u een verslag van
het symposium van de IOTA in
Amerika. Het volgende nummer zal
een verslag bevatten van de ESOP
in Polen en de Trans Tasmanië
Symposium in Australië.

Henk de Groot heeft weer vele
bijdragen geleverd aan dit nummer.
Heeft u ook een bijdrage voor het
komende nummer? Mail maar naar
mij!

De ALV heeft niet plaats kunnen
vinden bij Volkssterrenwacht
Corona Borealis te Zevenaar. We
moeten wachten tot de lockdown
voorbij is en we weer fysiek bij
elkaar mogen komen.

We staan weer aan het begin van een
nieuw jaar. Stuurt u uw
waarnemingen aan sterbedekkingen
door de Maan over 2021 op naar
Jan Maarten Winkel?

Het is ook weer tijd om de
contributie te voldoen. Wilt u de
contributie voor 2022 van 10 euro
weer overmaken naar het IBAN
nummer?

Namens de redactie wens ik u allen
veel waarneemplezier toe in dit
nieuwe jaar.

Jan Maarten Winkel
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IOTA bijeenkomst wederom goed bekeken
Door Jan Maarten Winkel

Net als vorig jaar was de Amerikaanse IOTA bijeenkomst online. Er was nog steeds geen fysieke bijeenkomst
mogelijk. Op 15 juli nodigde David Dunham iedereen uit via Planoccult om deel te nemen aan de Zoom sessie.
De link daarvoor stond vermeld op de IOTA webpage.

De bijeenkomst werd gehouden in
het weekend van 17 en 18 juli.
Aangezien het een Amerikaans
feestje is, waren de tijden voor ons
niet erg gunstig: er werd gestart om
10 uur ’s avonds en volgens de
planning zou het duren tot 2 uur ’s
nachts. Ik besloot om toch maar deel
te nemen en af te haken zodra ik mijn
ogen niet meer open kon houden.

De presentaties zouden later toch op
youtube geplaatst worden.

Dag 1: 17 juli
Na het welkomstwoord door Roger
Venable kwam Joan Dunham met
het financieel verslag van IOTA. Het
is een gezonde club met meer dan
100 leden.

De IOTA geeft ook jaarlijks prijzen
weg. In de volgende presentatie
mocht Richard Nugent 3 prijzen
uitreiken: de Homer F. DaBoll prijs
(voor betekenisvol werk op het
gebied van sterbedekkingen en voor
IOTA), de David E. Laird prijs (om
mensen te eren die meer dan 15 jaar
eerder betekenisvol werk verricht
hebben op het gebied van
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sterbedekkingen en voor IOTA) en
de zogenaamde levensdoel prijs
(voor mensen die gedurende zeer
lange tijd betekenisvol werk hebben
verricht op het gebied van
sterbedekkingen en voor IOTA).
Homer F. DaBoll (1920 – 1990)
deed veel aan het organiseren van
rakende sterbedekking expedities in
de 60-er jaren, was de bedenker
van de naam “International
Occultation Timing Association”, hij
was bij de oprichting van IOTA in
1975 de secretaris en
penningmeester (dat is
tegenwoordig Joan Dunham) en hij
was de eerste redacteur van
Occultation Newsletter gedurende
de jaren 1974 tot 1990. De prijs
wordt sinds 2007 uitgereikt aan 1
of meer personen, waaronder Dave
Herald en Edwin Goffin. Voor dit
jaar waren er 4 personen
genomineerd. Het was Bob
Anderson die de gelukkige winnaar
van dit jaar werd. Bob is de bouwer
van de programma’s Pyote en
PyMovie welke gebruikt worden
voor het analyseren van
sterbedekkingen door o.a.
planetoïden.
David E. Laird (1931 – 1968) was
een natuurkunde leraar en
organiseerde rakende
sterbedekking expedities in de 60-
er jaren. Hij overleed aan leucemie.
Deze prijs wordt sinds 2013
uitgereikt. In 2016 heeft Jean Meeus
deze prijs mogen ontvangen. Dit jaar
ging de prijs naar Richard Wilds.
Richard deed veel aan rakende
sterbedekkingen in de 80- en 90-er
jaren en introduceerde
beeldversterking om zwakkere
sterren waar te kunnen nemen.
Verder publiceerde hij vele artikelen
in o.a. Sky & Telescope en
Astronomy.
De Levensdoel prijs wordt niet
jaarlijks uitgereikt. De eerste keer
werd deze prijs in 2013 uitgereikt
aan David Dunham en de tweede

keer in 2015 aan Hans Joachim
Bode. Dit jaar ging de prijs naar
Roger Venable. Roger neemt heel
veel sterbedekkingen door
planetoïden waar, waarbij hij
meerdere onbemande stations
gebruikt. Tot op heden heeft hij van
306 gebeurtenissen goede
waarnemingen gedaan, waarbij de
klapstukken met 4 positieve stations
de waarnemingen aan Kleopatra en
Antiope zijn. Tevens was zijn
bijdrage aan sterbedekkingen door
de minder dan 1 km grote Apophis
op 7 en 22 maart en 4 april cruciaal
om te bepalen dat deze
aardscheerder de Aarde zal missen
voor de komende 100 jaar. Op
vrijdag 13 april 2029 zal deze kleine
planeet de Aarde nipt missen: hij
passeert net buiten de banen van de
geostationaire satellieten. Zie ook
Occultus nr 144.

Roger Venable

Steve Preston

De volgende spreker was Steve
Preston met de beste
sterbedekkingen door planetoïden in
het komende jaar. Het gaat dan om
heldere sterren en grote planetoïden.
Dankzij Gaia zijn de paden nu veel
nauwkeuriger te bepalen en loont het
om met onbemande stations op
expeditie te gaan. Steve liet echter
alleen de gebeurtenissen voor
Noord Amerika de revue passeren.

Hierna kreeg Bill Hanna het woord.
Hij heeft een remote sterrenwacht
in Australië. Hij heeft daar lange tijd
gewoond, maar kwam met zijn
pensionering terug naar Montana

(USA). In Montana viel het hem op
tijdens waarneemnachten dat het of
te koud was, of je werd opgegeten
door beren. Ook het zicht op de
sterren viel tegen, waarop Bill
besloot een remote sterrenwacht
neer te zetten bij Martin Pugh
(vlakbij Yass, Australië) met een
telescoop met een spiegel van 50
cm, op een Paramount ME II
montering en uitgerust met een
QHY174m-GPS camera. Deze
telescoop staat er nu 3 jaar en wordt
voornamelijk gebruikt voor
sterbedekkingen. In deze 3 jaar
heeft Bill 532 gebeurtenissen
waargenomen, waarvan 122 positief
waren. Daarnaast waren er 746
gebeurtenissen welke voornamelijk
de mist in gingen door het weer.

Bill Hanna
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Vervolgens kwam Hristo Pavlov aan
het woord over Occult Watcher
Cloud. Met deze webservice kun je
meer dan 35 miljoen gebeurtenissen
vinden welke tot 2 maanden in de
toekomst plaats gaan vinden en tot
2 weken terug. Om hier iets te
kunnen vinden, zijn er filters
gebouwd, waarmee je bijvoorbeeld
het nummer van een bepaalde
planetoïde kunt intoetsen. Tevens
kun je van een bepaalde gebeurtenis
de verschillende feeds naast elkaar

De 50 cm telescoop van Bill
Hanna

zien, zodat je kunt kiezen welke
voorspelling je wilt volgen. Dit is de
link naar de webservice: https://
cloud.occultwatcher.net/

De volgende spreker was Peter
Nosworthy uit Australië. Op 19 mei
2021 was hij mede-ontdekker
(samen met Dave Gault) van een
maan bij planetoïde (4337) Arecibo.
Volgens Dave Herald zou het ook
mogelijk zijn dat het om een
dubbelster gaat. De componenten
zouden dan van magnitude 14,4
moeten zijn, of de één zwakker en
de ander helderder. Met de opname
van de sterbedekking waren er
echter nog zwakkere sterren
zichtbaar, en op de plaats van de

bedekking was niets van een ster te
zien. De dubbelster hypothese kon
dus overboord.
Slechts 3 weken later, op 9 juni, was
er een sterbedekking door Arecibo
vanuit Californië. Kirk Bender en
Richard Nolthenius namen deze
waar en zagen ook een dubbele
bedekking. Op 20 juni werd deze
ontdekking gepubliceerd bij ‘Central
Bureau for Astronomical Telegrams’.

Richard Nolthenius ging hierna
verder op Arecibo in, want op 30
juni was er weer een bedekking
zichtbaar in de USA. De
waarnemingen werden erg
gehinderd door een harde wind.
Desondanks werd de bedekking

Hristo Pavlov Registratie van de bedekking door (4337) Arecibo en de maan



Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

door Arecibo vastgelegd, maar niet
door de maan. De waarnemingen
van 19 mei en 9 juni suggereren dat
de maan op de positie van het kruis
in de figuur zou moeten staan, en dan
zou de maan een bedekking hebben
moeten opleveren. Dave Herald
merkt op dat het mogelijk is dat de
posities van de maan op 19 mei en
9 juni niet persé ruimtelijk vlakbij
elkaar hoeft te zijn, maar de ene keer
achter Arecibo en de andere keer
voor Arecibo. Op 30 juni zou de
maan dus zelfs aan de andere kant
van Arecibo kunnen staan. Meer
waarnemingen zijn dus gewenst om
de omlooptijd van de maan te
bepalen.

Richard Nolthenius

Vervolgens had David Dunham twee
bijdragen. De eerste ging over
sterbedekkingen door planetoïden
waarbij een maan ontdekt werd of
een vreemde vorm van de kleine
planeet zelf. David roept op om
vooral deze planetoïden in de
toekomst te gaan waarnemen, zoals
Arecibo en Kleopatra, maar ook
Trojanen, Centaurs en TNO’s.

David Dunham

In het tweede verhaal ging David
dieper in op sterbedekkingen door
(3200) Phaethon en (99942)
Apophis. Phaethon is de planetoïde
welke verantwoordelijk is voor de
Perseïden in augustus. Het is een
slechts 5 km grote Apollo
planetoïde, welke op slechts 0,14
AE langs de Zon scheert tot 2,4 AE
in de planetoïden gordel, dus zeer
elliptisch. Er staat een ruimte missie
gepland, de Destiny, welke in 2024
gelanceerd gaat worden.

(3200) Phaethon

Apophis is slechts een paar honderd
meter groot, maar kan de Aarde
gevaarlijk dicht naderen. Indien deze
planetoïde mocht inslaan, zal er een
gebied van 25 km totaal verwoest
zijn, en een gebied van 300 km zeer
ernstig beschadigd. Een
sterbedekking op 11 maart vanuit
Griekenland gaf een mis, welke naar
later bleek veroorzaakt werd
doordat de ster een dubbelster
betreft. Gelukkig werden er wel

(99942) Apophis

bedekkingen geregistreerd op 22
maart en op 4 en 11 april. Hiermee
werd de baan van Apophis zeer
nauwkeurig bekend en kon deze
kleine planeet van de lijst met
gevaarlijke objecten verwijderd
worden.

De volgende spreker had ook 2
bijdragen. Dave Herald liet ons eerst
zien welke de best waargenomen
gebeurtenissen waren in het
afgelopen jaar wereldwijd. Het
aantal waarnemingen per jaar groeit
nog steeds, terwijl het aandeel
onbruikbare waarnemingen nu
stabiel ligt op slechts 3% dankzij het
gebruik van video en CCD. Het
blijkt dat vooral in Europa een groot
aandeel van de waarnemingen zeer
kleine planetoïden betreft, kleiner
dan 20 km. Tevens zijn er in 2020
in totaal 9 nieuwe dubbelsterren
ontdekt, waarbij de afstand tussen
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de dubbelsterren meest onder de
100 milli boogseconden ligt. De Gaia
satelliet kan dubbelsterren
onderscheiden waarbij de afstand
tenminste 100 milli boogseconden
moet zijn! Vervolgens liet Dave een
aantal resultaten zien van
waarnemingen met meerdere
koorden waarvan er tevens een
model beschikbaar was.

De tweede bijdrage van Dave ging
over het berekenen van de
voorspellingen van sterbedekkingen
door planetoïden. Voorheen hadden
de computers niet zoveel
rekenkracht en werden er
versimpelingen aangebracht in de
programmatuur. Met modernere
computers met meer rekenkracht
kon de programmatuur verbeterd
worden en steeg de nauwkeurigheid,
maar er bleef een fout over welke

Dave Herald

veroorzaakt wordt door de
zwaartekracht van de Zon! Indien
een planetoïde en een ster gezien
vanuit een waarnemer precies op een
lijn staan, en je haalt de Zon
vervolgens weg, dan staat de ster
plotseling naast de planetoïde.
Vooral bij kleine planetoïden speelt
dit een grote rol: het schaduwpad
kan hierdoor een padbreedte
verschoven liggen! Als laatste
noemde Dave nog de
nauwkeurigheid wat behaald wordt
met astrometrie: bij het bepalen van
de positie van een planetoïde d.m.v.
de klassieke astrometrie, dan wordt
een nauwkeurigheid behaald van 100
milli boogseconde. Professionele
sterrenwachten komen tot 10 milli
boogseconde. Met sterbedekkingen
kom je tot 0,5 milli boogseconde!
De Gaia resultaten zijn minder
nauwkeurig. Onze resultaten van
sterbedekkingen, vooral van kleine
planetoïden waar Europa zo goed
in is, worden dan ook gebruikt om
de posities van Gaia te controleren!

Dag 2: 18 juli
Aart Olsen mocht de tweede dag
starten, ook met twee bijdragen. De
eerste bijdrage ging over een GPS

en Arduino LED flitser. De flitsen
worden gelijk met de opname
opgenomen en naderhand gebruikt
om de tijd te kunnen bepalen van
een bedekking. Aart legt uit hoe je
zelf zo’n flitser kunt bouwen en
programmeren. Pyote kan
uiteindelijk overweg met een
opname met deze flitsen.
De tweede bijdrage van Aart
handelde over een analyse apparaat
voor camera’s, waarmee bepaald
kan worden hoe nauwkeurig de
camera is. Het apparaat is weer
gebaseerd op een Arduino. Zie de
video van Aart met de link aan het
eind van dit artikel.

Vervolgens bespreekt Richard
Nugent de 23 MB grote app
‘Eclipse Calculator 2’ voor
smartphones, geschreven in
Barcelona, welke o.a. Bailey’s
Beads toont voor
zonsverduisteringen over een
periode van 1900 tot 2100. Richard
vergeleek de beads van de app met
echte waarnemingen aan
zonsverduisteringen in Curacao
(1998), China (2008) en Chili
(2019). De overeenkomst was
verbluffend. Tevens kun je op een
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eclipspad inzoomen en kijken hoe
laat de contacten zijn voor
verschillende (zelf te bepalen)
locaties. Daarnaast kun je in deze
app ook kiezen voor
maansverduisteringen en planeet
overgangen.

Richard Nugent
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Hierna besprak Bob Anderson,
schrijver van PyOTE, de diffractie
patronen welke optreden bij
sterbedekkingen. Diffractie kan
leiden tot een iets ander tijdstip van
in- of uittrede. In de praktijk kan
Bob geen voorbeelden noemen. Wij
hoeven ons volgens Bob geen
zorgen te maken.

Vervolgens had Kevin Green twee
bijdragen. De eerste handelde over
het verwijderen van electronische
ruis in video’s. Het ging over
horizontale lijnen welke bij sommige
camera’s blijkbaar ontstaan (volgens
Kevin ook bij Watec camera’s).
Deze lijnen kunnen ook over de te
bedekken ster liggen en zorgen voor
een minder nauwkeurig tijdstip van
in- en uittrede. Kevin heeft een
procedure gemaakt welke de
storende lijnen verwijdert, waardoor
een net beeld overblijft. De signaal/
ruis verhouding wordt er beter door,
en de tijdstippen kunnen
nauwkeuriger bepaald worden.
De tweede bijdrage ging over het
bepalen van de tijdstippen van in-
en uittrede in het geval er sprake is
van dropped frames. Kevin had een
bedekking waarbij zowel tijdens de
intrede als tijdens de uittrede er
sprake was van een dropped frame.
Middels een Monte Carlo algoritme
kon hij alsnog de tijdstippen
bepalen, waarbij de nauwkeurigheid
lager is dan als er geen sprake was
van dropped frames, maar de
resultaten waren nog wel bruikbaar.

Hierna had Atila Poro een
presentatie over de atmosfeer van
Pluto, gebaseerd op de lichtcurve
van de sterbedekking van 6 juni
2020. Er werd waargenomen vanuit
Iran. Er werd waargenomen met een
24 inch en een 14 inch Schmidt-

Ruis in een opname. Links met ruis, rechts is de ruis verwijderd.

Opname van een bedekking waarbij sprake is van dropped frames.

Cassegrain, elk met een SBIG
camera. Uiteindelijk kwam Atila op
een druk aan het oppervlak van
Pluto van 12,36 micro bar. De druk
lijkt nog toe te nemen, wat
veroorzaakt zou kunnen worden
door sublimatie van stikstof in de
Sputnik Planitia gletsjer. Dit gaat in
tegen de verwachting uit de 80-er
jaren, toen men dacht dat de
atmosfeer weer zou bevriezen nu de
dwergplaneet van de Zon af
beweegt. We zien nu echter een
seizoen effect: door de stand van
Pluto met de gletsjer richting de Zon
wordt de druk in de atmosfeer nog
steeds iets groter.

Atharva Pathak gaf hierna een
overzicht van de IOTA activiteiten
in India. Deze sectie bestaat sinds 3

mei 2019. Er is behoefte aan een
low-cost waarnemings kit. Indien de
bestaande IOTA kit uit de USA
moet komen, wordt de prijs te hoog
door met name de douane kosten.

David Dunham kreeg weer het
woord. Hij wilde de RASC
waarnemers handboek overdenken.
Dit is een soort Sterrengids. David
stelt voor om de tabellen voor
sterbedekkingen door planetoïden
te vervangen door een kaart van de
USA met de lijnen van bedekking,
zodat het duidelijker wordt waar
een bedekking te zien is. Hopelijk
gaan er dan meer mensen
waarnemen.

Hierna vertelde Filipp Romanov
over zijn waarnemingen van
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sterbedekkingen vanuit Rusland.
Filipp doet nu 12 jaar aan
waarnemingen, waarvan 5 jaar
dakloos, en liet zijn resultaten van
die 12 jaar de revue passeren.

Filipp Romanov

Vervolgens vertelde Roxanne Kamin
over uitdagingen bij het introduceren
van nieuwe waarnemers aan
sterbedekkingen. Er is nu zoveel
software en hardware in gebruik bij
sterbedekkingen, dat het bij nieuwe
waarnemers snel zal duizelen.
Roxanne legt uit hoe je het beste
kunt handelen om nieuwe
waarnemers enthousiast te maken en
te behouden op ons gebied van
sterrenkunde.

Als laatste spreker had Joan Dunham
twee bijdragen. De eerste bijdrage
borduurt voort op de vorige lezing
van Roxanne, en gaat over hoe je
leken kunt enthousiasmeren op het
gebied van sterbedekkingen. Neem
bij lezingen op sterrenwachten
voorbeelden als de ontdekking van
een maan bij Arecibo, en hoe de
baan van Apophis beter bekend
werd door sterbedekkingen
waardoor deze aardscheerder niet
meer op de lijst staat om neer te
ploffen op Aarde.
De tweede bijdrage ging over het
organiseren van een boot camp voor
het waarnemen van
sterbedekkingen, bestaande uit 1 of
2 sessies overdag voor het leren

Joan Dunham

omgaan van de benodigde software,
en een waarneemsessie met de hele
groep zodat zij elkaar kunnen
helpen.

Grote opkomst
Na de presentaties van Joan was het
IOTA symposium aan het einde
gekomen en werd er nog een half
uur nagepraat. Er waren op het
hoogtepunt meer dan 80 deelnemers
aangesloten.
Nu had ik de voordrachten lang niet
allemaal online gevolgd. Het duurde
allemaal tot in de kleine uurtjes. Maar
geen nood: al die voordrachten zijn
op youtube geplaatst. Voor wie
interesse heeft om deze
voordrachten te volgen, kan ik van
harte naar onderstaande link
verwijzen, waarop het programma
met de presentaties vermeld staat.
Op die pagina staat weer een link
naar de voordrachten zelf.

Links:
Programma presentaties: https://
occultations.org/community/
meetingsconferences/2021-iota-
annual-meeting/

Rakende sterbedekkingen – expedities 2022

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan
B 23-01-22 Za/zo 01:54 119278 6,9 35 145 -50 13S 75-
B 19-02-22 Za 22:12 138933 5,9 15 113 -44 11S 88-
C 05-04-22 Di 21:23 76601 4,2 16 286 -24 -2S 20+
A 05-04-22 Di 21:55 76608 4,3 12 292 -26 2N 20+
A 22-08-22 Zo/ma 01:38 77900 7,0 19 71 -23 13N 23-
A 22-08-22 Zo/ma 03:21 77974 7,5 35 90 -11 14N 23-
A 22-08-22 Zo/ma 03:30 77980 7,1 36 92 -10 14N 23-
B 23-08-22 Ma/di 00:47 78853 7,7 7 54 -24 12N 16-
B 17-10-22 Zo/ma 04:09 79286 7,0 61 147 -19 3N 55-
C 13-11-22 Za/zo 01:22 78873 7,8 59 130 -50 3N 81-
B 15-11-22 Ma/di 00:13 80310 6,9 32 92 -55 5N 64-
A 01-12-22 Do 21:03 146919 6,1 26 218 -49 11S 63+
B 05-12-22 Ma 19:19 93205 6,9 46 127 -34 14S 95+
C 18-12-22 Za/zo 05:43 139189 4,4 30 157 -17 -14N 31-
C 31-12-22 Za 22:03 92746 7,6 35 239 -55 8S 69+



Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

Totale Sterbedekkingen
Predictions : 29 Period : 01/01/2022 - 01/04/2022
City : Utrecht Observer : Sonneborgh
Aperture : 10 cm Experience : 1
Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N Altitude : 0

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

  Date  Day    Time  A  P     XZ   Mag  Al   Az   Sn    CA  Dia
  d  m   y   h  m  s  s   °    °    °     °   cm
 06-01-2022  Thu  16:03:23  2  D   31020   4.1  24  190   -3  +35°N    4
 07-01-2022  Fri  16:28:44  1  D   31821   7.2  30  185   -6  +53°N    8
 08-01-2022  Sat  18:43:56  1  D     609   7.1  32  211  -26  +78°S    8
 09-01-2022  Sun  22:32:26  1  D    1910   6.9  15  258  -57  +87°N   10
 12-01-2022  Wed  16:22:34  1  D    4540   6.8  38  112   -5  +69°N   10
 13-01-2022  Thu  16:06:33  2  D    5588   5.5  32   96   -2  +53°S    7
 20-01-2022  Thu  22:13:38  1  R   15783   5.4  30  106  -53  +85°S    7
 22-01-2022  Sat  04:36:01  1  R   17272   6.7  42  211  -27  +82°S   10
 24-01-2022  Mon  01:27:36  1  R   18997   6.2  23  130  -52  +63°S    7
 24-01-2022  Mon  03:28:26  1  R   19056   6.7  33  161  -37  +65°N    8
 26-01-2022  Wed  03:56:19  1  R   20594   6.3  17  148  -32  +75°S    7
 26-01-2022  Wed  05:42:30  1  D   20672   2.8  22  173  -16  -71°S    9
 26-01-2022  Wed  06:46:39  1  R   20667   5.2  21  190   -7  +81°N    4
 26-01-2022  Wed  06:54:56  1  R   20672   2.8  21  192   -5  +84°N    4
 05-02-2022  Sat  17:32:33  1  D    1266   7.0  34  216   -9  +89°N    7
 10-02-2022  Thu  01:05:32  1  D    5569   5.6  13  289  -50  +79°S    6
 10-02-2022  Thu  01:44:27  1  D    5591   5.3   8  296  -46  +65°N    6
 10-02-2022  Thu  18:46:15  2  D    6358   5.8  61  166  -19  +55°N    6
 11-02-2022  Fri  00:50:26  1  D    6559   5.5  24  279  -50  +63°N    6
 11-02-2022  Fri  17:18:25  2  D    7599   6.5  50  115   -6  +45°N    9
 12-02-2022  Sat  00:07:17  2  D    7999   6.6  39  263  -52  +52°N   10
 21-02-2022  Mon  04:11:48  1  R   19616   5.0  28  195  -24  +69°N    5
 24-02-2022  Thu  04:01:45  1  R   22335   6.8  11  155  -24  +51°N   10
 24-02-2022  Thu  04:03:56  1  R   22340   5.7  11  155  -24  +44°N    6
 24-02-2022  Thu  04:04:04  1  R   22339   5.0  11  155  -24  +44°N    4
 05-03-2022  Sat  20:39:35  1  D    2089   4.8   2  278  -29  +83°N    4
 09-03-2022  Wed  18:11:45  1  D    5956   7.5  59  208   -7  +79°S   10
 09-03-2022  Wed  22:24:45  1  D    6101   6.3  26  275  -39  +51°N    7
 21-03-2022  Mon  04:50:11  1  R   20189   4.5  15  222   -8  +87°N    5

Agenda

Voorjaar 2022 – Sterbedekkersdag/Kleine Planetendag
Mei/juni 2022 – Kleine Planeten Tagung
2 - 4 sep 2022 – ESOP XLI te Granada, Spanje
November 2022 – Astrodag
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Toelichting op de tabel ‘Totale Sterbedekkingen’

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

De kolommen Gebruikte eenheden
Date Datum h Uren
Day Dag van de week m Minuten
Time Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time s Seconden
A Nauwkeurigheid van voorspelling o Graden
P Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede, G = rakende % Percentage
XZ XZ nummer van de ster cm Centimeter
Mag Magnitude van de ster
Al Hoogte van de ster
Az Azimut van de ster
Sn Hoogte van de zon
CA Cusp angle
Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter

De Website
Door Henk de Groot

Enkele stukken zijn bijgewerkt, zoals over de camera’s en het rapporteren met gebruik maken van template in
OccultWatcher en het rapporteren van TNO en Centaur bedekkingen aan Lucky Star. De voorgenomen expedities
van rakende Maanbedekkingen zijn toegevoegd.
Elke maand is er een nieuwe lijst met Maanbedekkingen berekend met Occult, en de meest in het oog springende
planetoïden bedekkingen worden steeds vermeld. Dat laatste is niet zozeer bedoeld als vervanging van
OccultWatcher, maar meer als voorbeeld.
Ook waarneembare naderingen van NEO’s worden zoveel mogelijk vermeld.

Als je ook iets hebt waarvan je denkt dat dit mogelijk interessant is voor website bezoekers, leden of niet-leden,
en ervaren of onbekend, geef dat dan s.v.p. door.

Maand bezoekers bezoeken downloads
Oktober 288 1202 77
November 387 1424 80
December 299 1068 80 (tot 27 december)
Downloads: Verschillende Occultussen, Bedekkingen door de Maan, Nereus posities
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Fotometrie
Door Henk de Groot

(1322) Coppernicus.
Op 2, 3, 5, 7 en 8 september is de planetoïde Coppernicus waargenomen. Coppernicus is een planetoïde die in
de hoofdgordel een beetje een binnenbaan heeft. Hij is naar schatting ongeveer 10 km groot en is in 1934 door
Karl Reinmuth vanuit de Heidelberg Sterrenwacht in Duitsland ontdekt. In dezelfde nacht, maar enkele uren later
is Coppernicus ook ontdekt door de Belg Delporte van de sterrenwacht in Ukkel, maar omdat deze ontdekking
enige uren later plaatsvond dan de Duitse ontdekking, telt hij niet mee.

Volgens het Minor Planet Centre is
de rotatietijd 3,967 uren, gebaseerd
op metingen van de Poolse
astronoom Wisniewsky in 1991. De
amateur sterrenkundige Manzini
komt in 2006 op een periode van
5,375 uren. Een zekere De Vogele
heeft ooit een periode van 32,12
uren gevonden en op de website
“Resultats CdR&CdL” is ook nog
sprake van een periode van 7,03
uren. Vanwege al deze verschillende
tijden heeft Coppernicus de
classificatie 1 gekregen in de urgentie
van gewenste planetoïden om te
“fotometreren”, dat betekent dat het
een gewenst waarneemobject is.

Coppernicus is vernoemd naar de
Poolse bekende wetenschapper
Copernicus, dezelfde als van die
gelijknamige krater op de Maan.
Dat de naam voor de planetoïde met
2 péés wordt gespeld is te danken
aan de Duitse biograaf Prowe, die
zich kennelijk een keer vergist heeft.

Begin september staat Coppernicus
hoog aan de hemel in het
sterrenbeeld Vosje. Dat is voor mij
handig, omdat ik hem dan langer
achtereen kan volgen. Nadeel is wel
dat Coppernicus bij het begin van
de nacht ook al vrij hoog boven de
oostelijke horizon staat, en ik hem
daardoor niet zo ver kan volgen als
hij alweer redelijk vlug in het westen
naar de horizon toe zakt.
Coppernicus loopt door een
gedeelte van de hemel waar erg veel
sterren staan. Dat is fijn omdat dit
een enorme keus aan

De rotatie lichtkromme van Coppernicus, samengesteld uit 335
meetpunten. Op de horizontale as de rotatieperiode, 1 = één keer
rond. Verticaal de relatieve helderheid in honderdste van een magnitude
(grafiek R Behrend).

De rotatie lichtkromme van Coppernicus, samengesteld uit 335
meetpunten. Op de horizontale as de rotatieperiode, 1 = één keer
rond. Verticaal de relatieve helderheid in honderdste van een magnitude
(grafiek R Behrend).
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referentiesterren geeft, echter het
nadeel is dat wanneer Coppernicus
te dicht langs een andere ster gaat
je de helderheid niet meer goed kunt
meten. Je meet dan ook de
sterhelderheid min of meer mee.
Coppernicus is wel redelijk helder,
gemiddeld magnitude 14,6. Met zijn
relatieve snelheid aan de hemel kan
ik een belichtingstijd aanhouden van
180 s waardoor er een goede
signaal/ruisverhouding ontstaat op
de opnames, en de
meetnauwkeurigheid goed is.

Na 5 nachten heb ik in totaal ruim
20 uren gemeten, en 335
datapunten, elke opname één,
verkregen. Daarvan vallen een aantal
datapunten af i.v.m. het dichtbij
passeren van een ster, en ik houd
304 goede datapunten over.
In eerste instantie kom ik zelf op een
periode van 5,52 uren, vrijwel gelijk

aan de waarde gevonden door
Manzini in 2006. Zoals gebruikelijk
stuur ik de data op naar Raoul
Behrend van het Observatorium van
Geneve. Die vindt vervolgens een
periode van 4,3538 uren. Dat komt
omdat hij ook de eerdere metingen
van Manzini heeft, en deze ook kan
gebruiken in de analyse. Bovendien
heeft hij software voor ontwikkeld
om periodes te zoeken.
De gevonden periode van 4,35 uren
is dus weer nieuw. Bij een volgende
oppositie wordt Coppernicus
nogmaals gemeten, en dan is de
nieuwe periode helemaal definitief.
De amplitude van de rotatie
lichtcurve is vrij klein, namelijk 0,107
magnitude.

Ander planetoïden
(4390) Madreterese
Uit metingen van ondermeer
Augustin lijkt het erop dat het hier

De Rotatielichtcurve van (6909) Levison.
Er lijken zo op het eerste gezicht drie identieke curven op het plaatje te staan, maar als je goed kijkt zijn
ze niet geheel gelijk aan elkaar. Op de horizontale as weer de rotatie tijd, 1 = 0,4167 dag en op de
verticale as de relatieve helderheid (grafiek R Behrend, data Augustin en anderen).

een binair systeem betreft. De
rotatietijd zou 0,552 dag zijn.
(6909) Levison
Deze planetoïde heeft een lichtcurve
waar je geen touw aan vast kan
knopen. Voorlopig is het nog een
raadsel waar het hier om gaat. In de
rotatietijd lijkt een resonantie van 3:1
te zitten. Verder meten moet
uitsluitsel geven.
(16635) 1993QO
Deze planetoïde is waarschijnlijk
binair. De periode is extreem kort,
namelijk 2,2 uren. Dat duidt erop dat
het een compact object betreft (één
grote steen), anders zou het verder
uit elkaar vallen. Mogelijk dat er nu
onderlinge bedekkingen en eclipsen
gaan optreden.

Bronnen: Raoul Behrend en de
website Resultats CdR&CdL
http://obswww.unige.ch/~behrend/
page1cou.html
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(130) Elektra heeft een derde begeleider
Door Henk de Groot

In het CBET (Central Bureau for Astronomical Telegrams) bericht 5066 van 6 november wordt de ontdekking
gemeld van een derde begeleider die rondom de planetoïde Elektra cirkelt.
De ontdekking is gedaan door de sterrenkundigen A. Berdeu, M. Langlois en F. Vachier. Frederic Vachier is bij
veel waarnemers wel bekend als medewerker van het Observatoire de Paris.

De begeleider is gedetecteerd door
het SHERE instrument van de Very
Large Telescope in december 2014.
Op 9 december 2014 is de eerste
opname gemaakt waarop de
begeleider te zien is op een afstand
van 0,258 boogseconden van
Elektra. Dat komt overeen met een
geprojecteerde afstand van 333 km
tussen Elektra en de begeleider.
Drie weken later, op 30 december
wordt de begeleider nog een keer
gevonden, nu op een afstand van
0,229 boogseconden van Elektra,
wat overeenkomt met een
geprojecteerde afstand van 327 km.
Uit het helderheidsverschil tussen
Elektra en de begeleider, welke in
een bepaalde band 10,5 magnitude
bedraagt, en de bekende grootte van
Elektra zelf (200 km) kan de
diameter van de begeleider worden
berekend. Deze zou dan ongeveer
1,6 km groot moeten zijn.

Uit de verschillende gemeten posities
van de begeleider kan de baan bij
benadering berekend worden. De
begeleider draait in een baan op een
afstand van ongeveer 345 km van
Elektra eenmaal rond in 0,7 dag.

De eerste ontdekte begeleider van
Elektra, S/2003 (130)1, draait in 5,3
dagen om Elektra heen en staat op
een afstand van 1298 km van de
planetoïde. De diameter is
omstreeks 6 km.
De tweede begeleider, S/2014
(130) 1, staat op een afstand van
498 km van Elektra, en gaat
eenmaal rond in 1,26 dagen. De
diameter van deze tweede
begeleider is omstreeks 2 km groot.

Wanneer je een sterbedekking
waarneemt door Elektra, zou een
mogelijke bedekking van de ster
door deze pas ontdekte begeleider

nummer 3 dus 100 keer zo kort
duren als de bedekking door
Elektra zelf. Bovendien is de kans
groot dat de schijnbare sterdiameter
groter is dan de schijnbare diameter
van de begeleider, en het daarom bij
een gedeeltelijke bedekking blijft.
De kans op detectie bij een
sterbedekking is daarom alleen
aanwezig als de relatieve snelheid
van Elektra laag is, en de ster niet al
te zwak is.
De kans om bij een sterbedekking
begeleider 1 waar te nemen is wel
wat groter. Een bedekking door
deze begeleider zou ongeveer 30
keer zo kort duren vergeleken met
Elektra zelf.

Met deze ontdekking is Elektra het
eerste bekende systeem met drie
begeleiders. Er zijn inmiddels wel 14
planetoïde systemen bekend met
twee begeleiders en 439 dubbele
systemen. Dubbel kan dus zijn een
planetoïde met een
verhoudingsgewijs kleine begeleider,
of twee lichamen met vergelijkbare
grootte.

Elektra

Elektra met manen
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SPHERE – Spectro-Polarimetric High-contrast
Exoplanet Research
Door Henk de Groot

Het SPHERE instrument, wat op telescoop 3 van de VLT staat gemonteerd, is oorspronkelijk ontworpen om
exoplaneten te kunnen waarnemen. Net als bij kleine begeleiders van planetoïden, staan exoplaneten vanaf de
Aarde gezien meestal erg dicht bij de ster waar ze om heen draaien. Het sterlicht overstraalt het zwakke licht van
de exoplaneet volledig, waardoor dit licht zonder verdere hulpmiddelen niet te zien is in een telescoop.
Om toch zwakke begeleiders in de nabijheid van heldere lichtbronnen te kunnen waarnemen wordt gebruikt
gemaakt van drie technieken in en bij het SPHERE instrument.
Allereerst wordt adaptieve optiek gebruikt welke de luchtonrust elimineert. Verder wordt het licht van de heldere
bron afgeschermd met een coronograaf, en als derde wordt gebruikt gemaakt van verschillen in polarisatie van
beide lichtbronnen om het zwakke licht van de exoplaneet of begeleider eruit te filteren.

Hierbij zie je een afbeelding van het SPHERE instrument in een laboratorium opstelling (foto ESA).
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Sterbedekkingen, maar dan anders
Door Henk de Groot

Eén van de dingen waarmee een aantal van onze verenigingsleden zich mee bezig houden zijn sterbedekkingen.
Sterbedekkingen door de Maan, of door planetoïden en andere zonnestelselobjecten. Als het aan een groep
sterrenkundigen ligt, wordt daar in de toekomst nog een dimensie aan toegevoegd: namelijk sterbedekkingen
door een kunstmatig object in een baan om de Aarde.

Als wij een sterbedekking
waarnemen, doen we dat vooral om
iets meer te weten te komen over
het object welke de ster bedekt.
Maar een sterbedekking zoals die
bedacht is door deze groep van
sterrenkundigen zou moeten helpen
meer te weten te komen over de
hemellichamen in de directe
nabijheid van de te bedekken ster.
Meestal zal dat gaan om
exoplaneten, maar ook een kleine
begeleider van een planetoïde of
TNO zou je met behulp van deze
techniek direct rechtstreeks kunnen
waarnemen.
In eerste instantie gaat het dan om
kleine aardachtige planeten welke
rondom verre sterren draaien. Door
de ster te bedekken, kun je de
exoplaneet rechtstreeks waarnemen
met een flinke telescoop op Aarde.

Afdekschijf.
Indien je nu een grote ronde schijf
met een raket in de ruimte brengt,
en je zet deze precies tussen de ster
en een aardse telescoop, dan
schermt de schijf het sterlicht af, en
kun je de exoplaneet waarnemen.
Dat is de ideale situatie, maar in
werkelijkheid krijg je te maken met
diffractieverschijnselen. Die zie je
soms ook optreden bij
sterbedekkingen door planetoïden,
vooral wanneer je met korte
integratietijden kunt werken en de
intrede of uittrede snelheid van de
bedekking klein is. Ook moet de
schijnbare sterdiameter niet te groot
zijn, zeker niet in verhouding met de
schijnbare grootte van de planetoïde
en moet de rand van de planetoïde

Op deze afbeelding is te zien hoe de bedekkerschijf er uit zou moeten
zien om diffractie verschijnselen te onderdrukken en te voorkomen
dat er mooie Airy schijven rondom de bedekte ster zichtbaar zijn in
de telescoop. Voor gebruik in combinatie met de E-ELT zou de grootte
van dit object 80-100 meter moeten zijn, gemeten vanaf de uiterste
tips.

op de plaats van intrede of uittrede
“gaaf” zijn.
Wanneer je een ster bedekt met een
mooie ronde schijf, net iets groter
dan de ster, zullen die mooie Airy
schijven netjes rondom de bedekte
ster te zien zijn. Maar dat wil je juist
niet, want ook met deze Airy ringen
komt weer te veel sterlicht langs de
schijf in de telescoop.
Daarom heeft men een bedekkend
lichaam ontworpen wat veel lijkt op
een bloemblad. De airy schijven
worden dan “gebroken”.

E-ELT.
Een gedachte is de sterbedekkingen
waar te nemen met de in aanbouw
zijnde 40 m E-ELT telescoop. Men
heeft berekend dat dan de
“bedekker” 80-100 meter groot zou
moeten zijn.
In combinatie met de E-ELT zou je
op deze manier de “Aardes” kunnen
vinden die op een afstand van 1 AE
staan bij zonachtige sterren op
afstanden tot 16-50 parsec. Het gaat
dan om honderden mogelijke
doelen.
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Het ideale buigingsbeeld in de uitstekende telescoop. Maar daar wil
men bij dit project van af omdat er nog veel te veel licht met de
buigingsschijven meekomt. Een nadeel bij het verstoren van de Airy
schijven is trouwens wel dat het beeld contrast achteruit gaat, maar
voor spectroscopie is dat niet zo belangrijk (foto Wikipedia).

Baan.
Een uitdaging voor zoiets is natuurlijk
de baan van zo’n
bedekkingssatelliet om de Aarde.
Voor dit doel moet de “bedekker”
één of twee uren precies voor de ster
staan vanuit de telescoop gezien, en
wil je daar ook niet al te veel
brandstof voor het op de goede
plaats houden van de schijf aan
verspillen. Hiervoor moet dan wel
een zeer uitgekiende bijzondere baan
voor de bedekker rondom de Aarde
gevonden worden, wat wel mogelijk
is. Waarschijnlijk moet hierbij van te
voren een keuze gemaakt worden
of je heel veel sterren kort wilt
waarnemen, of minder sterren, maar
dan veel uitgebreider en langer.

Een mooi plaatje van de in
aanbouw zijnde E-ELT (foto
ESA).
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Waarnemen – fotometrie
Door Henk de Groot

In het vierde kwartaal van 2021 zijn, ondanks dat er weinig heldere nachten waren, aan twee planetoïden
fotometrische waarnemingen gedaan:

(623) Chimaera
Chimaera wordt in de MPC
database aangegeven met een
rotatieperiode van 14,635 uren
(0,6098 dag).
Begin oktober staat Chimaera,
wanneer het voldoende donker is,
zo’n 35 graden boven de oostelijke
horizon, en heeft dan een helderheid
van omstreeks magnitude 13. Op 4
oktober is het helder weer en kan ik
ruim 6 uren lang meten aan
Chimaera. De volgende avond, 7
oktober, lijkt ook helder te worden,
maar helaas wordt het dan al snel
bewolkt. Op 8 en op 9 oktober lukt
het weer om een deel van de
lichtcurve vast te leggen, maar dat is
dan wel voor een deel hetzelfde stuk
wat ook op 4 oktober al is
vastgelegd. Op 15 en 21 oktober
lukt het de rest van de curve te
meten. Na 6 meetavonden over in
totaal 17 dagen kom ik uit op een
rotatieperiode van 14,6208 uren, of
0,6092 dag, slechts heel iets korter
dan al bekend was.

(4162) SAF
SAF staat in de MPC database met
een periode van 7,5 uren (0,3125).
Deze metingen zijn gedaan in 2002
door R Roy.
Na de laatste metingen aan
Chimaera op 21 oktober is het op
22 november pas weer een groot
deel van de nacht helder weer.
Gedurende deze nacht en daarna op
2 december lukt het om een deel van
de lichtcurve vast te leggen. De
helderheid van SAF is dan
omstreeks magnitude 15,3.
Op deze beide nachten wordt
ongeveer hetzelfde deel van de
lichtcurve vastgelegd, en ik mis dus

Hier zie je de beide lichtcurves van SAF opgenomen op 22 november
en 2 december. Beide keren is vrijwel hetzelfde stuk lichtcurve te zien.
Er mist ook nog een stukje, maar hoeveel er nog mist is niet precies te
zeggen. Elke blauwe punt is een meting. De groene lijn is de halve
rotatieperiode en de rode lijn de hele rotatieperiode. Aan de hand van
deze gegevens zijn er nog een aantal mogelijkheden voor de
rotatieperiode, bijvoorbeeld 0,311 – 0,321 – 0,332 dag. Op de
horizontale X-as staat de aangepaste Juliaanse datum, die begint op
nul bij de eerste meetdag. Links de helderheid in magnitude.

nog een stuk. Echter het is niet goed
mogelijk uit deze twee nachten een
betrouwbare rotatietijd te
berekenen. In deze lange periode
van 10 dagen heeft de planetoïde
SAF al zo’n 30 omwentelingen
gemaakt, maar het kunnen er net zo
goed wat meer of minder zijn
geweest.

De rotatie periode kan dan zijn
bijvoorbeeld: 0,311 dag (32 keer
rond), 0,321 dag (31 keer rond) of
0,332 (30 keer rond). Aanvullende
metingen zijn daarom nodig.
Pas op 20 en 21 december zijn er
weer 2 heldere nachten. De
helderheid van SAF is dan wel
afgenomen naar ruim magnitude 16
omdat hij inmiddels weer een stuk
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verder van de Aarde af is komen te
staan. Meevaller is dat de relatieve
snelheid nu veel lager is, zodat nu
een belichtingstijd van vijf minuten
gebruikt kan worden, zonder dat
SAF een spoor trekt op de opname.
Toevalligerwijs wordt dan weer voor
het grootste deel hetzelfde stuk
vastgelegd van de lichtcurve wat al
eerder opgenomen was. Echter uit
de metingen op 20 en 21 december
kan ik nu wel iets meer zeggen over
de rotatieperiode. Uit de meetdata
van beide dagen blijkt dat SAF een
rotatieperiode moet hebben van
meest waarschijnlijk 0,325 dag (3
rotaties) of anders 0,244 dag (4
keer rond) of 0,488 (2 keer rond).
Uit alle meetdata van de vier
waarneemnachten over een maand
tijd kan ik uiteindelijk een rotatietijd
berekenen van 0,321 dag (7,704
uren). Dat is iets meer dan de eerder
gevonden rotatieperiode, en
bovendien ook een stuk
nauwkeuriger.

Op deze beide grafieken zijn de resultaten van 20 en 21 december te zien. Ook nu zie je beide keren voor
een groot deel hetzelfde stuk van de lichtcurve. Omdat er maar 1 dag tussen beide metingen zit, kun je
wel vaststellen dat de rotatietijd omstreeks 0325 dag moet zijn (met een lage nauwkeurigheid), eventueel
nog 0,244 of 0,488 dag, maar dat is minder waarschijnlijk. Ga je deze gegevens combineren met de
eerdere metingen, dan kom je uit op 0,321 dag of 7,704 uren. De meetduur op een nacht is hier wat korter
omdat SAF inmiddels al een flink stuk met de sterrenhemel naar het westen is verschoven, zodat ik niet
meer zo lang kan meten. Ook de strooiing van de metingen is groter. Dat komt door de lagere signaal/
ruisverhouding. SAF is sinds de eerste metingen bijna een magnitude zwakker geworden, en het langer
belichten compenseert dat niet helemaal. Ook stoort de nog bijna volle Maan hier veel meer. De helderheid
van SAF is hier gecorrigeerd voor de afzwakking om de data onderling te kunnen vergelijken.

Alle metingen van SAF in één
grafiek. De lichtcurve is zo goed
als volledig. Het middendeel is vier
keer gemeten, maar aan de
uiteinden zijn maar enkele
meetpunten beschikbaar. Voor de
grafiek zijn de meetpunten
opgenomen op de laatste drie
nachten gecorrigeerd naar de
eerste nacht om ze goed te kunnen
vergelijken. De amplitude van de
curve is ongeveer 0,23
magnitude.
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel

In het laatste kwartaal van 2021 zijn er totaal 37 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden verricht,
waarvan 5 positieve waarnemingen. Over het hele jaar 2021 zijn er 112 waarnemingen verricht, waarvan 16
positief. Dus 1 op de 7 waarnemingen was raak. Een goed resultaat!
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 Groot, H. de Bredner, E. Winkel, J.M.

7 okt 124985 2001 TK131 X
8 okt 217 Eudora 5,68s
12 okt 2 Pallas 16,14 X
21 okt 121308 1999 RD208 X
22 okt 295634 2008 SJ253 X X
24 okt 295618 2008 SL213 X
25 okt 189155 2002 JK58 X X
28 okt 1336 Zeelandia X X
28 okt 67P X
28 okt 93537 2000 UV14 X
28 okt 113253 2002 RH134 X
5 nov 86162 1999 RR205 X
6 nov 318389 2004 XM36 X
7 nov 62030 2000 RK56 X
9 nov 49398 1998 XO41 X X
10 nov 21254 Jonan X
10 nov 3674 Erbisbuhl X
11 nov 84522 2002 TC302 X
17 nov 266869 2009 UZ151 X
22 nov 8677 Charlier X X
28 nov 202421 2005 UQ513 X
2 dec 19333 1996 YT1 X
2 dec 141 Lumen 22,08s X
2 dec 24794 Kurland X X
10 dec 2323 Zverev 3,84s
20 dec 1734 Zhongolovich X
22 dec 13936 1989 HC X
25 dec 1629 Pecker X 0,50s

Eudora
Op 8 oktober werd door Eberhard
Bredner een bedekking
waargenomen door (217) Eudora
met een duur van 5,68 seconden. De
intrede was om 18h39m41,11s en

de uittrede om 18h39m46,79s UT.
Ook in Tsjechië werd door 4
waarnemers een bedekking
geregistreerd met een duur van 6,53
tot 11,47 seconden. Zie figuur 1 voor
de koorden en het DAMIT model.

Pallas
Op 12 oktober werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door (2) Pallas met een duur van
16,14 seconden. De intrede was om
21h38m35,94s en de uittrede om
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Figuur 2b

Figuur 3
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21h38m52,08s UT. Er waren nog
eens 15 waarnemers in België,
Frankrijk, Nederland, Portugal en
Spanje die ook een bedekking
hebben geregistreerd met een duur
van 2,84 tot 13,95 seconden. Jan
Maarten Winkel had een nipte mis.
Als hij 3 km naar het westen had
gereden, had ook hij een bedekking
gezien. Deze mis werd door Eric
Frappa genoemd als ‘a very
important negative observation’.
Figuur 2a geeft de koorden en het
DAMIT model. Het model lijkt niet
goed te passen. Figuur 2b geeft de
koorden en het ISAM model, welke
beter past op de waarnemingen.
Figuur 3 geeft de registratie van
Henk weer.

Lumen
Op 2 december werd door
Eberhard Bredner een bedekking
waargenomen door (141) Lumen
met een duur van maar liefst 22,08

seconden. De intrede was om
22h56m46,98s en de uittrede om
22h57m09,06s UT. Jan Maarten
Winkel had een mis.

Zverev
Op 10 december werd door
Eberhard Bredner een bedekking
waargenomen door (2323) Zverev
met een duur van 3,84 seconden. De
intrede was om 18h58m38,33s en
de uittrede om 18h58m42,17s UT.
Jerome Delpau (Frankrijk) had ook
een bedekking, met een duur van
3,77 seconden.

Pecker
Op 25 december werd door Jan
Maarten Winkel een bedekking
waargenomen door (1629) Pecker
met een duur van 0,50 seconden. De
intrede was om 20h34m57,71s en
de uittrede om 20h34m58,21s UT.
Henk de Groot had een mis.

Bedekkingen elders in Europa
Hieronder volgt een niet complete
lijst van de bedekkingen welke
elders in Europa zijn waargenomen.
Op 1 oktober werd door 6
waarnemers in Oostenrijk en
Tsjechië een bedekking
waargenomen door (934) Thuringia
met een duur van 1,16 tot 6,68
seconden. Deze planetoïde blijkt
een concave vorm te hebben. Zie
figuur 4 voor de koorden.
Op 9 oktober werd door 16
waarnemers in Polen en Tsjechië een
bedekking waargenomen door
(165) Loreley met een duur van
10,91 tot 21,83 seconden. Deze
planetoïde blijkt een concave vorm
te hebben. Zie figuur 5 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 12 oktober werd door 4
waarnemers in Duitsland en Spanje
een bedekking waargenomen door
(392) Wilhelmina met een duur van
1,87 tot 8,5 seconden. Zie figuur 6
voor de koorden.

Figuur 4
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Figuur 5

Figuur 6
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Op 15 oktober werd door Conjat
en Le Cam (Frankrijk) een
bedekking waargenomen door
(3451) Mentor met een duur van
1,36 tot 7,8 seconden. Matthieu
Conjat  zag de ster 2 keer
verdwijnen. Zie figuur 7 voor de
koorden.
Op 25 oktober werd door
Andersson (Duitsland) een
bedekking waargenomen door
(48590) 1994 TY2 met een duur
van 0,63 seconden. Er was sprake
van een dubbelster. Eerst ging de
helderheid terug met 1,4 magnitude,
daarna was de ster weg en
vervolgens kwam de ster
tevoorschijn maar nog op 0,4
magnitude onder de normale
helderheid. Volgens Gaia is de totale
helderheid 9,58 magnitude. Hieruit
kon afgeleid worden dat component
A een helderheid heeft van
magnitude 10,0 en component B
een helderheid heeft van magnitude
11,0.

Op 7 november werd door Manna,
Ossola en Sposetti vanuit
Zwitserland een bedekking
waargenomen door (626) Notburga
met een duur van 8,20 tot 9,84
seconden. Zie figuur 8 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 9 november werd door Delincak
vanuit Tsjechië een bedekking
waargenomen door Jupiter trojaan
(295645) 2008 SP279 met een duur
van 0,55 seconden (volledig weg),
gevolgd door een bedekking van
0,11 seconden (helderheidsafname
van 1,2 magnitude). Zie figuur 9 voor
de koorden.
Op 11 november werd door 8
waarnemers vanuit Frankrijk een
bedekking waargenomen door
TNO (84522) 2002 TC302 met
een duur van 13,30 tot 19,13
seconden. Ook vanuit Amerika werd
deze TNO waargenomen en hadden
11 waarnemers een bedekking.
Deze planetoïde blijkt 530 x 269 km
groot te zijn. Jan Maarten Winkel had

een mis. Zie figuur 10 voor de
koorden.
Op 19 november werd door 5
waarnemers vanuit Spanje een
bedekking waargenomen door (34)
Circe met een duur van 3,0 tot 6,0
seconden. Zie figuur 11 voor de
koorden.
Op 23 november werd door Denyer
(UK) een bedekking waargenomen
door (212) Medea met een duur van
5,64 en 12,16 seconden. Er was
sprake van een dubbelster. Eerst
ging de helderheid terug met 0,8
magnitude, daarna was de ster weer
terug en vervolgens ging de
helderheid terug met 0,3 magnitude.
Volgens Gaia is de totale helderheid
10,47 magnitude. Hieruit kon
afgeleid worden dat component A
een helderheid heeft van magnitude
10,8 en component B een
helderheid heeft van magnitude 11,5.
Op 5 december werd door Manna,
Ossola en Sposetti vanuit
Zwitserland een bedekking

Figuur 7
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Figuur 8

Figuur 9
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Figuur 10

Figuur 11
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waargenomen door (3761)
Romanskaya met een duur van 0,32
tot 2,16 seconden. Zie figuur 12
voor de koorden en het DAMIT
model.
Op 7 december werd door
Kubanek (met een extra onbemand
station), Polak en Rottenborn vanuit
Tsjechië een bedekking
waargenomen door (981) Martina
met een duur van 3,87 tot 4,89
seconden. Zie figuur 13 voor de
koorden.
Op 8 december werd door
Casarramona vanuit Spanje een
bedekking waargenomen door
Jupiter trojaan (588) Achilles met
een duur van 14,7 seconden.
Op 16 december werd door
Broom-Lynne (UK), Hermansson,

Johansson en Karhula (Zweden) een
bedekking waargenomen door
Jupiter trojaan (11395) Iphinous met
een duur van 6,7 tot 7,65 seconden.
Op 26 december werd door Edens
(Nederland) en Marciniak (Polen)
een bedekking waargenomen door
(1165) Imprinetta met een duur van
0,40 resp. 2,86 seconden.

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
maar liefst 16 bedekkingen
geselecteerd. De planetoïden (3012)
Minsk en (1765) Wrubel zullen een
grote kans geven voor
NEDERLAND. Kijk in alle gevallen
van 5 minuten voor tot 5 minuten na
het opgegeven tijdstip.

Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen
waarnemen, dan kan men, naast
Occult Watcher, terecht op internet
op pagina http://
bedekkingen.vvs.be/predictions/
asteroids2022
Op deze pagina staan ook de
zoekkaartjes zoals deze in Occultus
gepubliceerd worden.
Voorspellingen van het Lucky Star
project voor TNO’s, welke (nog?)
niet in Occult Watcher opgenomen
zijn, zijn te vinden op het volgende
adres: http://lesia.obspm.fr/lucky-
star/predictions/

Figuur 12
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Figuur 13

De in oktober 2021 gelanceerde Lucy zal in 2027 langs de Jupiter trojaan Eurybates vliegen. Bij deze
trojaan is pas geleden met de Hubble ruimte telescoop een kleine maan ontdekt welke kleiner is dan 1 km.
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN -
1 JANUARI 2022 – 1 APRIL 2022

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Wo 05-01 20.42 30 104 856 Backlunda 52 km 13.8 Denemarken
Za 08-01 19.44 19 240 175 Andromache 107 km 13.6 Spanje
Za/zo 09-01 05.42 43 280 746 Marlu 76 km 15.7 Frankrijk
Ma 10-01 23.32 37 146 635 Vundtia 100 km 13.7 Spanje
Ma/di 18-01 03.18 28 140 304 Olga 69 km 15.2 Marokko
Do 27-01 18.00 40 97 138 Tolosa 48 km 13.0 Spanje
Di 01-02 18.55 35 119 284 Amalia 55 km 14.4 Denemarken
Di 01-02 23.52 77 199 3012 Minsk 64 km 15.7 NOORD NEDERLAND
Do/vr 04-02 00.57 20 129 232 Russia 55 km 14.0 Frankrijk
Za/zo 13-02 00.11 31 280 982 Franklina 44 km 16.1 Duitsland
Zo 27-02 21.48 28 226 756 Lilliana 73 km 15.3 Italië
Ma 07-03 19.09 50 185 136 Austria 42 km 14.2 Engeland
Di 08-03 21.50 45 130 130 Elektra 189 km 12.4 Scandinavië
Do/vr 18-03 00.35 38 143 1765 Wrubel 46 km 15.5 NEDERLAND
Do/vr 25-03 00.02 43 193 952 Caia 85 km 14.4 Scandinavië
Ma/di 29-03 03.48 36 207 1262 Sniadeckia 59 km 15.1 Spanje

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Wo 05-01 TYC 1377-00781-1 10.4 08h11m.5 15º22’ 3.4 5s
Za 08-01 TYC 5252-00955-1 10.4 23h40m.1 -02º29’ 3.2 3s
Za/zo 09-01 TYC 2983-01418-1 11.0 08h56m.0 38º31’ 4.8 5s
Ma 10-01 TYC 0229-02175-1 10.8 09h02m.2 03º37’ 3.0 10s
Ma/di 18-01 TYC 4970-00382-1 9.8 13h49m.5 -02º55’ 5.4 4s
Do 27-01 HIP 32194 8.8 06h43m.2 26º56’ 4.2 5s
Di 01-02 TYC 0770-01942-1 10.2 07h13m.1 11º45’ 4.3 4s
Di 01-02 TYC 2982-01321-1 10.8 08h40m.9 39º26’ 4.9 5s
Do/vr 04-02 HIP 65420 5.6 13h24m.6 -05º10’ 8.4 6s
Za/zo 13-02 TYC 2388-01569-1 10.7 04h59m.9 30º16’ 5.5 7s
Zo 27-02 TYC 4782-00620-1 10.0 06h03m.8 -00º20’ 5.2 8s
Ma 07-03 TYC 0739-02360-1 10.8 06h22m.4 12º09’ 3.4 5s
Di 08-03 TYC 1438-01675-1 10.3 11h37m.8 16º28’ 2.3 11s
Do/vr 18-03 UCAC4 477-054086 10.8 14h32m.9 05º19’ 4.7 5s
Do/vr 25-03 TYC 0279-00401-1 10.1 11h56m.5 05º23’ 4.3 5s
Ma/di 29-03 TYC 0335-00718-1 10.8 15h10m.2 01º18’ 4.2 7s

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