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Redaktioneel

Dit is alweer het 150ste nummer van
uw lijfblad. Opvallend dat er zoveel
over sterbedekkingen te vertellen
valt. Die twijfel bestond al bij de
uitgifte van het eerste nummer. Henk
Bril vertelt over de totstandkoming
van het eerste nummer, in de tijd van
knippen en plakken (niet met een
computer).

Half september vond er een
bedekking plaats van Uranus door
de Maan. Boelie Boelens was er
getuige van en laat jullie mee
genieten. En er staan nog meer
planeetbedekkingen op stapel
binnenkort.

Vorig jaar in oktober werd
ruimtevaartuig Lucy gelanceerd, op
weg naar de Trojanen van Jupiter.
Om Lucy een beetje op weg te
helpen, kunnen wij amateurs een
handje helpen door sterbedekkingen
waar te nemen van de Trojanen
welke Lucy gaat bezoeken. Henk de
Groot vertelt er meer over.

Dit jaar werd ESOP XLI (European
Symposium on Occultation
Projects) gehouden in Granada,
Spanje. Met Zoom kon dit
symposium gevolgd worden,
alhoewel de helft van de deelnemers
fysiek aanwezig was. Een verslag
ervan staat elders in dit nummer.

Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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De wordingsgeschiedenis van ‘Occultus’.
Door Henk Bril

En opeens blader je dan, digitaal weliswaar, door het 150e nummer van ‘Occultus’. Door sommigen wordt het
blad liefkozend ‘Okkie’ genoemd, waaruit je mag afleiden dat het tijdschrift ons dierbaar is geworden. En het
mag zonder meer niet nadrukkelijk genoeg genoemd worden: dat hebben we natuurlijk in eerste instantie te
danken aan redacteur Jan Maarten Winkel én aan alle leden die zich in ruim 37 jaar de moeite hebben genomen
een bijdrage aan het blad te leveren. Maar onwillekeurig dwalen mijn gedachten nu toch af naar juni 1985, toen
het eerste nummer het daglicht zag.

Eigenlijk is het een mirakel dat
‘Occultus’ toen is ontstaan. Het
eerste nummer is namelijk ontstaan
in de periode dat ik afstudeerde aan
de Hogere Technische School in
Leeuwarden als Chemisch
Technoloog. Het was juist in die
periode dat ik mijn afstudeerverslag
moest schrijven. Probleem was
alleen dat ik geen goede typmachine
had, mijn exemplaar was gekocht bij
Vroom & Dreesman voor een
habbekrats en was leuk voor korte
verslagen en berichten, maar
volstrekt onvoldoende voor het
typen van een afstudeerverslag.

In die tijd trok ik veel op met Henk
Feijth, die in Goutum, onder de rook
van Leeuwarden, woonde. Henk,
destijds leraar Organische Chemie
aan de Analystenschool in
Leeuwarden, beschikte over een
elektrische typmachine. Dat wist ik,
omdat hij om de zoveel tijd Peter
Bus en Reinder Bouma, die beiden
in Groningen woonden, een
weekend op bezoek kreeg om de
‘Kometennieuwsbrief’ te maken.
Eenzelfde ritueel voltrok zich met
Georg Comello, die ook in
Groningen woonde, om de
‘Variabilia’ te maken. Soms

kwamen ze gedrieën op bezoek, en
werd in een weekend zowel de
‘Kometennieuwsbrief ’ als de
‘Variabilia’ gemaakt. Het huis van
Henk Feijth was in die tijd echt het
episch centrum van de actieve
amateursterrenkunde binnen de
NVWS.
Henk was zo goed om mij zijn
typmachine aan te bieden om mijn
afstudeerverslag op te schrijven, een
aanbod dat ik met beide handen
aangreep. Ik weet nog goed dat het
schrijven van het verslag een
koortsachtige aangelegenheid was
aangezien de deadline voor inleveren
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sneller dichterbij kwam dan
gewenst. Met andere woorden, het
was flink stressen (al was dat woord
toen niet of nauwelijks in gebruik;
ook al hadden we koffie van ‘Douwe
Echtstress’).
In 1985 maakte ik, net als de andere
nieuwkomer Freerik van Dijk, al
deel uit van het bestuur van de
werkgroep Sterbedekkingen; het
was de bedoeling dat ik de heer van
Eijk van Voorthuijsen zou opvolgen
als secretaris. Dik Schmidt zou
weliswaar voorlopig voorzitter
blijven, maar er zou een drastische
verjonging van het bestuur
plaatsvinden, om zo de werkgroep
nieuw elan te geven. Bij dat nieuwe
elan hoorde de overtuiging van
Freerik en mijzelf, een
mededelingenblad, zoals de
werkgroepen Kometen en
Veranderlijke Sterren al hadden. Een
bindende factor tussen de leden en
een motivatiebron om te gaan
waarnemen. Henk Feijth steunde
ons hier volledig in en ik mocht ook
zijn typemachine daarvoor
gebruiken. Er was maar één
probleem: het uitbrengen van een
mededelingenblad kostte geld.
Gelukkig werkte Freerik van Dijk
bij een drukkerij, dus de kosten van
vermenigvuldiging waren gedekt. De
drukkerij deed het ‘om niet’. Er
zouden dus alleen de portokosten
overblijven.
Om geld vrij te maken was een
bestuursbesluit nodig, maar dat bleef
uit. Ik twijfelde aan het

bestaansrecht van een eigen bulletin
- zou er wel voldoende te melden
zijn? Zouden we het enthousiasme
kunnen blijven opbrengen elk jaar
een aantal periodieken uit te
brengen? Zouden we de
lidmaatschapskosten van de
werkgroep niet sterk moeten
verhogen om de kosten te dekken?
Misschien speelde op de
achtergrond ook mee dat Zenit nog
altijd het orgaan van de NVWS
was, en dus bij uitstek het tijdschrift
om waarneemresultaten te
publiceren. Helaas was juist in die
tijd de primaire aandacht van de
uitgever van Zenit verlegd van de
amateurastronoom naar de
kiosklezer, althans naar de mening
van veel actieve amateurs.
Er was dus een impasse ontstaan.
Toen hebben Freerik en ik de stoute
schoenen aangedaan, en, met steun
van Henk Feijth en zijn typemachine,
het eerste nummer van ‘Occultus’
gemaakt. We passeerden daarmee
Dik Schmidt en de andere
bestuursleden, maar we zijn er nooit
op aangesproken. Misschien zagen
ze na het lezen van het eerste
nummer in dat het toch niet zo’n gek
idee was geweest… Ik ben eerlijk
gezegd vergeten hoe het is afgelopen
met de portokosten. Ze zijn vast
gewoon vergoed door
penningmeester Van der Meulen…
De naam ‘Occultus’ werd door
sommigen wel wat vreemd
gevonden. Hoewel de naam
natuurlijk was afgeleid van het

woord ‘occultatie’ kon ook de link
worden gelegd met ‘occultisme’, en
dat kon natuurlijk nooit de bedoeling
zijn. Ik kan er nu nog hartelijk om
lachen, want ze hadden gelijk…
Freerik van Dijk en ik waren
gefascineerd door de boeken ‘De
Wonderen des Hemels’ en ‘Het Rijk
der Sterren’ van Camille
Flammarion, de grote Franse
popularisator van de sterrenkunde
uit de 19e eeuw. Hij had echter ook
andere boeken geschreven, over
onder andere spiritisme, zoals ‘de
Spookhuizen’ uit 1924. Vandaar
was het maar een klein stapje naar
de occulte wereld. De naam
‘Occultus’ is geboren met een vette
knipoog naar die wereld en naar
Camille Flammarion.
Terugkijkend vind ik het toch wel
een klein wonder wat er toen, in de
zomer van 1985, gebeurde. Het
eerste nummer verscheen terwijl
ikzelf op een keerpunt van mijn leven
stond: geslaagd, solliciteren,
verhuizen van Leeuwarden naar
Geleen, een nieuwe baan per 1
augustus 1985, tijdelijke huisvesting
in een kruising tussen een
jeugdherberg en een gekkenhuis,
nieuwe vrienden, de kat tijdelijk
onderbrengen etc. etc. etc. De
hobby kwam echt op een zijspoor
terecht, maar de eerste nummers van
‘Occultus’ bleven prioriteit houden
en verschijnen.
En nu? Wat zouden we als
vereniging zijn zonder ‘Occultus’?

Agenda

5 november 2022 – Astrodag
? april 2023 – Sterbedekkersdag/Kleine Planetendag te ?
? mei 2023 – ALV KNVWS te ?
3 – 4 juni 2023 – Kleine Planeten Tagung te Heidelberg, Duitsland
15 - 19 sep 2023 – ESOP XLII te Armagh, Noord Ierland
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Het ‘grote Boek van Watts’
Door Henk Bril en Adri Gerritsen

Toen de werkgroep Sterbedekkingen begon met het stelselmatig waarnemen van rakende sterbedekkingen, ging
dat op een manier die we ons tegenwoordig nog nauwelijks kunnen voorstellen.

Het begon met berekeningen van
Jean Meeus, die de coördinaten van
de grenslijn uitrekende. Vervolgens
keek voorzitter en waarnemings-
leider Dik Schmidt globaal op een
normale atlas waar hij het beste zou
kunnen gaan waarnemen, bestelde
van die omgeving een topografische
kaart, tekende daar een lijn op in,
zocht contact met amateur-
astronomen in de buurt, stapte (een
week of nog wat langer) van te
voren in zijn Talbot, reed naar de
grenslijn (soms meer dan honderd
kilometer van zijn huis in Huizen),
keek of de topografische kaart niet
te zeer verouderd was (er zouden
weleens huizen gebouwd kunnen
zijn), tekende een aantal geschikte
waarneemplekken ten noorden en
ten zuiden van de grenslijn op de
kaart, reed weer naar huis, nam
wederom contact op met de
aspirant-waarnemers en op de dag
van de bedekking reed hij weer naar
de grenslijn. Daar was het inmiddels
bewolkt, of het was helder en was
de opening van zijn telescoop (een
oranje Celestron C5) te gering om
de rakende te kunnen waarnemen,
of de opening was voldoende en hij
zag een rakende sterbedekking
(hoera! Grote euforie!), of de
opening was voldoende en hij zag
de ster prachtig langs de Maan
bewegen… zonder bedekking. Je
kunt je er wel een voorstelling bij
maken hoe vertwijfeld hij dan was
als hij vervolgens weer dat hele eind
terug naar huis moest karren. Vaak
helemaal alleen; zijn vrouw Kien ging
wel eens mee, maar lang niet altijd.
In die tijd bezochten Freerik van
Dijk en Henk Bril hem wel eens in
zijn mooie bungalow - Dik was

apotheker geweest en dat had hem
duidelijk geen windeieren gelegd. Hij
maakte ons altijd deelgenoot van zijn
lotgevallen; de meeste missers
hadden zich in de polder
voorgedaan. Niet gek, want met een
laag en leeg landschap en rechte
wegen waren de polders (waar
Lelystad een dorp was, en Almere
zelfs nog helemaal niet bestond)
ideaal voor expedities naar rakende
sterbedekkingen. Dik dacht dat juist
dat polderlandschap wel eens
verantwoordelijk zou kunnen zijn
voor de missers: de coördinaten van
de wegen klopten misschien niet
helemaal. Maar contact met de
Topografische Dienst leerde hem dat
dat beslist niet het geval was. De
correctie van de topografische
kaarten naar de ED-coördinaten
dan misschien? Ook dat kon het niet
zijn; dat betroffen verschillen van
maximaal enkele tientallen meters.
Ten einde raad nam hij contact op
met Jean Meeus en die gaf aan dat
de oorzaak wel eens zou kunnen
liggen aan het Maanprofiel; bij een
misser had Dik gewoon pech gehad
en had hij de ster door een dal op
de Maan zien trekken. De
berekeningen van Jean gingen
namelijk uit van de gemiddelde
maanrand. Maar Jean zou Meeus
niet zijn geweest als hij daar geen
oplossing voor had: er was een
Amerikaans boek van ene meneer
Watts waarmee je vooraf het
maanprofiel zou kunnen afmeten.
Het boek was verschenen in 1963
en nog steeds te koop. Dik bestelde
het boek, en zodra het binnen was
liet hij het vol trots zien. Er was maar
één probleem: om uit de 951
pagina’s en dus vele honderden

diagrammen een maanprofiel vast te
stellen, dat viel (zwak uitgedrukt)
waarachtig nog niet mee. Toen
Freerik van Dijk in het bestuur
kwam als waarnemingsleider voor
de rakende bedekkingen werd hij
door Dik blij gemaakt met ‘het grote
Boek van Watts’. We denken dat
Dik blij was ervan af te zijn; Freerik
was er in elk geval niet blij mee, want
hij kon er niet mee overweg. Toen
Freerik het boek aan Henk liet zien
was die onder de indruk van de
omvang en complexiteit en blij dat
hij geen waarnemingsleider voor de
rakende bedekkingen was
geworden…
Toen Adri Gerritsen het bestuur
kwam versterken bleek hij ook in
het bezit van een exemplaar van het
enigmatische boek te hebben, een
afgedankt exemplaar van de
Universiteit van Amsterdam. Adri
gebruikte het voor het eerst in 1985.
Adri snapte het boek gelukkig wel,
en had het voor het eerst gebruikt in
1985 (zie kader), maar had al heel
snel in de gaten dat een
computerprogramma het
voorspellen van rakende ster-
bedekkingen veel, veel makkelijker
zou maken, en de reducties ook (om
nog maar te zwijgen over het
voorspellen van de Baily’s Beads bij
zonsverduisteringen). En zo heeft het
‘grote Boek van Watts’ een kleine,
maar bijzondere, én significante rol
gespeeld in de geschiedenis van onze
Vereniging.
Bijgesloten een artikel uit februari
1964 uit Sky & Telescope, waarin
Joseph Ashbrook het ‘grote Boek
van Watts’, dat eigenlijk ‘The
Marginal Zone of the Moon’ heet,
beschrijft.
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Aan de slag met Watts!
Hieronder geven we aan hoe je met ‘The Marginal Zone of the Moon’ aan de slag kunt.
Voor wie het eens wil proberen: neem contact op met Adri.
Voor het maken van een maanprofiel wordt uitgegaan van een zone ter grootte van 12 graden gemeten langs het
maanprofiel. Om met succes een maanprofiel te kunnen reconstrueren, moet je naast de Watts Angle (vergelijkbaar

met de positiehoek inclusief een
bepaalde offset) tevens de libratie in
lengte en breedte kennen.
Vervolgens wordt met intervallen
van 0.2 graden van WA - 6 graden
tot WA + 6 graden een
overtrekpapiertje op het
bijbehorende kaartje gelegd. Daarna
kan op basis van het raster een
potloodmarkering op het papiertje
worden geplaatst dat qua positie
overeenkomt met de
libratiewaarden. Tot slot kan d.m.v.
interpolatie van de hoogtelijnen de
hoogte van het maanprofiel worden
afgeleid voor één bepaalde Watts
Angle. Als je pech hebt, dan eindigt
het potlood stipje in een soort van
niemandsland, aangezien vanuit de
Aarde lang niet altijd een foto
gemaakt kon worden van dat
specifieke stukje maanrand. We
moeten namelijk niet vergeten dat het
boek van Watts gebaseerd is op
fotografische opnamen, waarvoor
per definitie zonlicht nodig is. Als
gevolg van de dynamiek van het
Aarde Maan stelsel kan het echter
gebeuren dat een bepaald deel van
de maanrand altijd in duisternis
gehuld blijft: de gevreesde Cassini
regio, die, en trouwe volgers van
Occultus weten dat, in het verleden
garant heeft gestaan voor de meeste
missers die tijdens een expeditie
werden ervaren.
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Atoomklokken meten de kortste dag op Aarde (en
dat was afgelopen juni!)
Door Caroline Kraaijvanger

Zeer waarschijnlijk heb je er niets van gemerkt, maar 29 juni was de kortste dag die atoomklokken ooit hebben
gemeten. Op 29 juni duurde de dag 1,59 milliseconden korter dan 24 uur. En dat is een nieuw record, zo meldt
de website Time and Date. En daarmee is het vorige record – neergezet op 19 juli 2020 – vrij overtuigend van de
troon gestoten; op die dag in 2020 duurde een dag namelijk ‘slechts’ 1,4602 milliseconden korter dan 24 uur.

Rotatiesnelheid
Op de vraag hoelang een dag op
aarde duurt, zul je van iedereen
hetzelfde antwoord krijgen: 24 uur.
De lengte van een dag is niet zomaar
uit de lucht gegrepen, maar
gebaseerd op de rotatiesnelheid van
de aarde. Onze planeet doet er
namelijk grofweg 24 uur (oftewel
86.400 seconden) over om een
rondje om de eigen as te draaien.
Maar sinds de komst van de zeer
nauwkeurige atoomklok – die in de
jaren zestig van de vorige eeuw zijn
opwachting maakte – weten we dat
de rotatiesnelheid van de aarde niet
constant is.
Soms heeft de aarde net wat langer
nodig om een rondje om de eigen
as te voltooien (en duurt een dag dus
wat langer). En soms gaat het net
wat sneller (en duurt een dag dus wat
korter). “Daar ligt een complex
geheel van verschillende factoren aan
ten grondslag,” zo vertelde Erik
Dierikx, werkzaam bij het nationaal
meteorologisch instituut VSL vorig
jaar aan Scientias.nl. “Winden, de
wrijving met de atmosfeer en
massaverplaatsingen in de aarde
kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen
dat de aarde soms wat harder draait
en soms juist wat minder hard.”

Langzamer draaien
Die variaties horen er dus bij, zo
weten we dankzij de atoomklokken.
Maar wat die atoomklokken door
de jaren heen ook hebben laten zien,
is dat de aarde door de bank
genomen – onder meer onder

invloed van wrijving met de
atmosfeer – juist langzamer gaat
draaien. Het betekent dat de dagen
langer worden. Niet merkbaar
langer; het gaat opnieuw om
milliseconden. Maar die
milliseconden stapelen zich door de
jaren heen wel op. Om te
voorkomen dat de roterende aarde
door de jaren heen te ver uit de pas
gaat lopen met onze atoomklokken,
wordt er sinds de jaren zeventig van
de vorige eeuw regelmatig
ingegrepen. Zo wordt er om de paar
jaar een schrikkelseconde
ingevoegd. Klokken krijgen er dan
– eind december of eind juni –
eenmalig een seconde bij, om zo te
corrigeren voor de tragere rotatie
van de aarde.

Negatieve schrikkelseconde?
Hoewel de aarde door de bank
genomen dus trager gaat draaien,
meten de atoomklokken met name
de laatste jaren opvallend regelmatig
dagen waarop de aarde juist relatief
snel om de eigen as draait. 29 juni is
daar een recordbrekend voorbeeld
van. Maar er zijn er meer; zo
moesten deskundigen begin 2021
concluderen dat de 28 kortste dagen
die sinds de atoomklokmetingen in
de jaren zestig begonnen, zijn
gemeten, allemaal deel uitmaakten
van het jaar 2020. Het riep de vraag
op of het misschien – voor het eerst
– tijd werd om na te gaan denken
over de invoer van een negatieve
schrikkelseconde. Hierbij wordt er
dus geen seconde aan onze klokken

toegevoegd, maar juist een seconde
overgeslagen. Heel concreet
springen de klokken dan op een
vooraf bepaalde avond van
23:59:58 naar 00:00:00. Dat lijkt
misschien niet zo ingrijpend, maar
dat is het wel, zo vertelde Dierikx
eerder. “Onze atoomklokken
kunnen we programmeren om de
schrikkelseconde in te voegen.
Maar met andere apparatuur in ons
laboratorium – waaronder
apparatuur die de tijd doorgeeft aan
computernetwerken – is dat lastig en
blijft het spannend.” De ervaring leert
namelijk dat computernetwerken
nogal van slag kunnen raken door
een dergelijke correctie, met name
wanneer deze niet helemaal goed
wordt doorgevoerd. “Computers
krijgen vaak van meerdere klokken
te horen hoe laat het is. En als de
ene klok zegt: het is zo laat. En de
andere klok geeft een andere tijd
door, dan kan zo’n systeem zich uit
veiligheidsoverwegingen uit-
schakelen. Zo is het incheck-
systeem van een grote luchthaven
tijdens de invoer van een
schrikkelseconde weleens uit-
gevallen (…). Inmiddels hebben we
met de positieve schrikkelseconde
gelukkig wel de nodige ervaring
opgedaan, maar als we een
negatieve schrikkelseconde zouden
in moeten voeren, zou dat wel extra
spannend zijn.”
Voor nu is dat echter nog niet aan
de orde; de organisatie die (onder
meer) over schrikkelseconden gaat
– de International Earth Rotation
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and Reference Systems
Service (IERS) – heeft in juli laten
weten in december 2022 geen
gebruik te willen maken van de
mogelijkheid om een

Totale Sterbedekkingen
Predictions : 36 Period : 01/10/2022 - 01/01/2023
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
 11-10-2022  Tue  22:28:13  1  R    3662   5.8  42  125  -44  +77°N    8
 12-10-2022  Wed  04:11:57  1  R    3827   6.3  40  242  -17  +76°N   10
 13-10-2022  Thu  04:23:49  1  R    4810   6.1  48  236  -16  +72°N    8
 17-10-2022  Mon  00:08:09  2  R   10620   6.7  29   84  -46  +37°S    8
 17-10-2022  Mon  03:20:00  1  R   10798   6.5  57  128  -26  +78°N    7
 17-10-2022  Mon  23:14:55  1  R   12076   6.3  14   66  -47  +87°N    7
 18-10-2022  Tue  03:10:03  1  R   12313   7.3  47  113  -28  +64°S    9
 20-10-2022  Thu  00:57:22  2  R   14730   6.8   9   72  -44  +38°N    8
 22-10-2022  Sat  04:20:31  1  R   17159   7.6  18  101  -18  +89°S   10
 29-10-2022  Sat  16:54:05  1  D   24651   4.6   7  201   -6  +69°S    4
 07-11-2022  Mon  02:44:21  1  D    2454   4.3  22  256  -37  +48°N    5
 09-11-2022  Wed  20:38:45  1  R    5300   4.4  37  101  -42  +71°N    5
 09-11-2022  Wed  20:56:43  1  R    5316   5.9  40  105  -45  +79°S    9
 10-11-2022  Thu  20:52:07  1  R    6363   5.8  34   91  -44  +60°N    8
 13-11-2022  Sun  23:12:41  1  R   11604   5.3  32   88  -56  +76°S    5
 17-11-2022  Thu  04:57:39  2  R   15531   6.2  50  149  -19  +65°S    5
 18-11-2022  Fri  04:10:33  1  R   16711   7.3  36  125  -26  +68°N    9
 19-11-2022  Sat  01:46:28  1  R   17701   6.6   6   89  -47  +49°N    9
 01-12-2022  Thu  20:53:32  4  D   31939   6.1  26  216  -48  +27°S    7
 05-12-2022  Mon  16:45:10  2  D Uranus   6.0  23   93  -11  +31°N   10
 06-12-2022  Tue  01:48:31  1  D    4085   6.1  32  257  -50  +57°N   10
 07-12-2022  Wed  04:59:57  1  D    5300   4.4  15  287  -22  +87°S    6
 08-12-2022  Thu  05:00:46  1  D Mars  -1.6  24  281  -22   +7°N    4
 08-12-2022  Thu  05:58:30  1  R Mars  -1.6  15  291  -14   +2°S    4
 13-12-2022  Tue  01:18:47  2  R   13990   6.5  50  129  -55  +28°N    9
 15-12-2022  Thu  04:43:60  2  R   16293   6.8  49  175  -26  +66°S    9
 16-12-2022  Fri  05:09:37  2  R   17423   6.8  44  170  -22  +65°S    8
 16-12-2022  Fri  05:23:14  1  R   17436   7.1  44  175  -20  +58°N    9
 19-12-2022  Mon  06:46:48  2  R   19869   7.0  24  164   -8  +48°S    7
 20-12-2022  Tue  05:24:30  2  R   20632   6.9   9  135  -20  +46°S    8
 20-12-2022  Tue  07:08:51  2  R   20689   6.6  18  158   -5  +42°S    8
 26-12-2022  Mon  18:19:51  1  D   29964   7.0   6  226  -24  +77°N   10
 26-12-2022  Mon  19:02:48  1  D   29993   6.2   2  235  -31  +76°N    7
 28-12-2022  Wed  21:10:49  1  D   31729   6.4   9  246  -49  +84°S    7
 29-12-2022  Thu  17:23:02  1  D     320   7.2  36  179  -15  +43°N   10
 31-12-2022  Sat  23:20:55  2  D    2845   6.5  24  257  -61  +46°S    9

schrikkelseconde (hetzij positief of
negatief) te introduceren. De
eerstvolgende mogelijkheid om aan
de klokken te tornen, doet zich in
juni 2023 voor en begin volgend jaar

zal de IERS zich opnieuw over de
kwestie buigen en vaststellen of een
schrikkelseconde toevoegen (of juist
weglaten) wenselijk is.
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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

Uranusbedekking
Door Boelie Boelens

Al een poos had ik er naar uitgekeken, want deze planeet heb ik nog niet bedekt zien worden. De
weersvooruitzichten waren slecht. Later hadden ze dat bijgesteld in ‘s nachts enkele opklaringen en wolkenvelden.

Overdag was het prut, maar tegen
de avond klaarde het ineens op. Dat
had ik eerlijk gezegd niet verwacht.
Het echt slechte weer zou later
komen. Achter het huis kon de
bedekking niet bekeken worden
i.v.m. bomen, maar in het portiekje
kon ik het goed zien. De 35cm
Dobson werd klaargezet. De maan
zat eerst nog achter wat wolken, later
werd ie beter zichtbaar. En wat later
zag ik Uranus. De intrede was om
23h27m, maar die zag je niet.
Naarmate hij de verlichte maanrand
naderde, werd ie steeds moeilijker
zichtbaar. Met 200 x was de planeet
makkelijker te volgen, maar 3
minuten voor de intrede was ook dat
niet meer te doen. Wel heb ik al

videoshots genomen. Zelfs met de
smartphone kon je al redelijke
opnames maken. Na de intrede naar
binnen om me op te warmen, om
daarna 20 minuten voor de uittrede
weer naar buiten te gaan. Het was
nog steeds mooi helder. Om 00h20m
klaarstaan, want om 00h23m is de
uittrede.
Ik had dus nog steeds 200x in de
telescoop, dus door de sterke
vergroting heb je een gedeelte van
de maan in beeld. En je moet
opletten, want dit is een uittrede.
Maar ik stond goed, want in een
paar seconden kwam hij
tevoorschijn. Mooi om te zien, en
direct daarna gauw wat plaatjes
schieten. Ok, dit is natuurlijk lang niet

zo spectaculair als de heldere
planeten, maar dit is wel vrij
zeldzaam. En ik had een
Uranusbedekking nog niet gezien.
Neptunusbedekking ook nog niet;
dat was voor het laatst op 15-9-16;
we zaten op Terschelling, ook daar
was het helder, maar ik had niets bij
me. In december van dit jaar hebben
we nog 2 planeetbedekkingen: Op
5-12 Uranus en op 8-12 Mars. En
in de nacht van 1 op 2 januari 2023
is er hier vlakbij een rakende
Uranusbedekking.
Ik heb de planeet en de maan nog
20 minuten gevolgd; daarna kwam
de bewolking. We hebben deze ook
weer in de pocket. Tevreden ruimde
ik op.
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Een sterbedekking voor Lucy
Door Henk de Groot

Een sterbedekking kan plaatsvinden door allerlei objecten. Allereerst Aardse objecten zoals bijvoorbeeld grote
vogels of vliegtuigen. Ook heftige onrust in de lucht kan het sterbeeldje soms voor heel korte tijd onzichtbaar
maken. Dat is de reden dat er bij voorkeur bij minimaal 2 of 3 frames de lichtafval te zien moeten geven, anders
zou het geen buitenaardse bedekking kunnen zijn. En sommigen zijn daar heel rigide in.

Voor ons tellen alleen buitenaardse
objecten mee, bijvoorbeeld door de
Maan, planetoïden, TNO’s, en soms
andere manen of planeten. Vooral
bedekkingen door planetoïden
worden tegenwoordig veel
waargenomen.
Soms staan bepaalde groepen
planetoïden extra in de
spreekwoordelijke schijnwerpers.
Ook vanuit andere invalshoeken
wordt dan ook onderzoek aan deze
speciale objecten verricht. Eén zo’n
groep betreft de Trojanen, en wel
specifiek die Trojanen welke in de
baan van de planeet Jupiter in
bepaalde Lagrange evenwichts-
punten verblijven.

Lagrange punt
Op 22 februari 1906 ontdekt Max
Wolf een planetoïde vlakbij het
Lagrangepunt L4 van de planeet
Jupiter. Deze planetoïde draait in
dezelfde baan als Jupiter rondom de
Zon, maar dan ongeveer 60 graden
vooruitlopend. Hij krijgt de naam
(88) Achilles, vernoemd naar een
grote strijder in de Trojaanse oorlog.
Op 17 oktober van hetzelfde jaar
vindt Wolf een tweede planetoïde,
nu in het Lagrangepunt L5, dus 60
graden achter Jupiter. Deze krijgt de
naam (617) Patroclus. In de jaren
die volgen worden steeds meer
planetoïden in deze Langrange-
punten gevonden.
De sterrenkundigen hebben toen
besloten de planetoïden welke in L4
voorlopen op Jupiter, te vernoemen
naar helden uit de Trojaanse oorlog,
en de planetoïden welke in het L5
punt achterlopen op Jupiter, te

vernoemen naar de verdedigers van
de stad Troje.
Tegenwoordig spreken we van
Trojanen. De naam is eigenlijk een
soortaanduiding geworden voor de
planetoïden welke in de L4 en L5
punten van alle planeten verblijven.
De Lagrangepunten L4 en L5
vormen de top van een gelijkzijdige
driehoek, met de lijn (in dit geval)
Jupiter – Zon als basis. De relatief
kleine objecten ten opzichte van de
beide grote hemellichamen in wiens
zwaartekrachtsvelden ze verblijven,
zitten min of meer gevangen rondom
deze punten.

De Trojanen bij Jupiter worden
verondersteld informatie te
herbergen over de ontstaans-
geschiedenis van de planeet Jupiter.
Je zou ze kunnen vergelijken met
fossielen, voor een groot deel in
dezelfde oertijd ontstaan als de
planeet Jupiter. Ze bestaan
vermoedelijk uit hetzelfde materiaal
als waaruit de binnenste delen van
de grote gasplaneten en de ijzige
hemellichamen uit de Kuipergordel
bestaan. Daarom is er veel interesse
om deze groep van planetoïden
nader te onderzoeken.

De Lucy missie
Op 16 oktober 2021 heeft de
NASA een ruimtevaartuig
gelanceerd welke een vijftal
Trojanen moet bezoeken. De missie
is genoemd naar Lucy, de 3,2
miljoen jaren oude overblijfselen van
de Australopithecus, een verre
voorouder van de mens, welke
gevonden is in Afrika. Ook Lucy uit

Afrika is een fossiel overblijfsel uit
de oertijd van de mensheid.

Het traject wat Lucy in de ruimte
volgt, ziet er ingewikkeld uit. De
opgave is geweest om met een
“normale” raket toch ver weg te
kunnen reizen in het zonnestelsel.
Om voldoende snelheid te krijgen
zal Lucy (niet het fossiel, maar het
ruimtevaartuig) op 16 oktober 2022
vlak langs de Aarde scheren. Het
ruimtevaartuig krijgt dan meer
snelheid. Dit wordt gevolgd door
een tweede scheervlucht op 12
december 2024, welke genoeg
snelheid op moet leveren om bij de
baan van Jupiter te kunnen komen.
Op 20 april 2025 vliegt Lucy vlak
langs de hoofdgordel planetoïde
(52246) Donaldjohansen.
Ruim 2 jaar later, op 12 augustus
2027, ontmoet Lucy de eerste
Trojaan genaamd (3548) Eurybates
met zijn begeleider Queta. Korte tijd
later, op 15 september, vliegt Lucy
vlak langs (15094) Polymele,
gevolgd door (11351) Leucus op
18 april 2028.
Een half jaartje later ontmoet Lucy
(21900) Orus. Dan volgt op 25
december 2025 een derde
scheervlucht langs de Aarde, waarna
op 3 maart 2033 het binaire
planetoïde systeem (617) Patroclus
en Menoetius gepasseerd wordt.
Dat is voorlopig het einde van de
missie, die dan 12 jaar geduurd heeft.
Lucy zal daarna eeuwig heen en
weer blijven pendelen tussen de
beide Trojanen wolken, waarbij een
volledige omloop ongeveer 6 jaren
zal duren.
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Met de uitgevouwen zonnepanelen
is Lucy ruim 14 meter breed en 7
meter hoog. De zonnepanelen
leveren nog ruim 500 Watt op als
Lucy het verst van de Zon is.

Lucy heeft de volgende instrumenten
aan boord:
LTES – Lucy Thermal Emission
Spectrometer: Deze meet het
infrarode deel van het spectrum van
de planetoïden. De oppervlakte
temperatuur en het oppervlakte-
materiaal kan hiermee bepaald
worden.
LLORRI – Lucy Long Range
Reconnaissance Imager:
Een hoge resolutie camera om
haarscherpe foto’s te kunnen maken.
Lralph, bestaand uit:
Linear Etalon Imaging Spectral
Array: Een spectrometer om
absorptielijnen te kunnen detecteren
welke de aanwezigheid van silicaten,
ijs en organische verbindingen kan
aantonen.
Multi-spectral visible Imaging
camera:
Kleurencamera om te helpen de
samenstelling van het oppervlak te
doorgronden.
De instrumenten zijn er dus vooral
op gericht om meer te weten te
komen over hoe de planetoïden eruit
zien en wat hun samenstelling is.
Meer nieuws over de missie: https:/
/www.nasa.gov/mission_pages/lucy/
overview/index

Sterbedekking (3548) Eurybates
Natuurlijk willen de wetenschappers
van de missie al zoveel mogelijk te
weten zien te komen over deze
planetoïden voordat Lucy daar
aankomt. Sterrenkunde amateurs
kunnen daarbij een belangrijke
bijdrage leveren.
Op 23 oktober is er een
sterbedekking door de planetoïde
(3548) Eurybates, waarvan het
schaduwpad mogelijk over
Nederland loopt. De IOTA zet een

Op deze afbeelding kun je de ingewikkelde baan zien van Lucy op
zijn reis naar de Trojanen. In de afbeelding is de beweging van Jupiter
en de Trojanen stilgezet, zodat het traject van Lucy relatief ten opzichte
hiervan is geprojecteerd.
Na twee “Flyby‘s” komt Lucy bij Eurybates (de witte stip), Polymele
(paars), Leucus (rood) en Orus (rood), alle in de L4 Trojanenwolk aan
de linkerzijde van de Zon. Daarna vliegt Lucy weer terug richting
aarde, en na een flyby wordt richting L5 gezet. Daar zal Lucy het
Patroclus-Menoetius systeem bezoeken. Als bonus komt Lucy op weg
naar L4 ook nog vlak langs Donaldjohanson (witte stip midden tussen
de Zon en L4) (foto van Nasa website Lucy).

Een artistieke weergave van Lucy bij een planetoïde (foto van Nasa
website Lucy).
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waarneemcampagne op voor deze
bedekking. De bedoeling is niet
alleen de bedekking door Eurybates
zelf vast te leggen, maar ook om te
kijken of er, behalve de begeleider
Queta, nog meerdere nu nog
onbekende begeleiders rondom
Eurybates bewegen.
Het bedekkingspad van deze
sterbedekking loopt over oost
Nederland naar Spanje. Omdat in
Spanje de kans op helder weer flink
groter is dan in Nederland, wil de
IOTA aldaar flink wat mobiele
waarneemstations inrichten. Voor de
meeste waarnemers in Nederland
zal Spanje voor een sterbedekking
toch iets te ver weg zijn.
Mocht het echter hier helder zijn, dan
zijn de waarneemomstandigheden
gunstig. En om eventuele begeleiders
te vinden, zou iedere waarnemer in
Nederland deze bedekkingen op zijn
of haar lijstje moeten zetten.

De bedekking is goed
waarneembaar met kleinere
telescopen omdat de ster relatief
helder is, namelijk magnitude 8,7.
De gegevens van de ster zijn:
TYC 1907-01007-1
RK  06 : 59 : 12,9 (J2000)
De +29 : 16 : 23,8 (J2000)
De bedekking vindt plaats bij een
sterhoogte van 55 graden, in OZO
richting (azimut : 116 graden).

Het bedekkingspad van (3548) Eurybates over Europa.

Het bedekkingspad van Eurybates bij Nederland. Dit is de voorspelling
van de website van de Lucy missie berekend op 23 september 2022 en
geldt als meest betrouwbaar.
Webadres: http://lucy.swri.edu/occ/20221023Eurybates.html
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Eurybates beweegt met een snelheid
van 6,5 km/s voor de ster langs. De
diameter van de planetoïde wordt
geschat op 66 km. De bedekking
kan dus maximaal 10 seconden
duren.
De maan Queta staat op een afstand
van 2000 +/- 300 km van Eurybates
en heeft een diameter van ongeveer
1 km. Een bedekking van de ster
door Queta zou erg kort duren,
slechts 0,15 seconde. Maar met
zo’n heldere ster is dat met de
Watec zeker nog waar te nemen. De
baan van Queta is niet heel precies
bekend.
Mogelijk heeft Eurybates nog meer
begeleiders. Dus neem altijd waar,
ook al zit je ver van het
waarneempad.

Lucky Star project
Een ander project waar ook
sterbedekkingen bij komen kijken,
is het Lucky Star Project. De
naamgeving Lucky lijkt veel op
Lucy, toch is dit project wel wat
anders.

Het Lucky Star Project heeft als
doel de buitendelen van ons
Zonnestelsel te onderzoeken. Het
gaat hierbij dan vooral om de talrijke
TNO’s (Trans Neptunian Objects)
welke voorbij de baan van Neptunes
om de Zon draaien. Met het gebruik
van sterbedekkingen kun je veel te
weten komen over deze TNO’s,
bijvoorbeeld:
De grootte en de vorm van de TNO,
en daarmee iets over het licht
weerkaatsend vermogen en
massadichtheid. Ook of de TNO
een atmosfeer heeft, of eventueel een
ringenstelsel.

Naast TNO’s worden ook Centaurs
in het onderzoek betrokken.
Centaurs zijn vermoedelijk TNO’s
welke door de grote gasplaneten op
een goede dag het zonnestelsel zijn
ingetrokken, en banen beschrijven
welke ver binnen de baan van
Neptunes komen. Vreemd genoeg
voorspellen ze op de Lucky Star
website ook regelmatig
bedekkingen door Trojanen.

Er zijn veel publicaties via de Lucky
Star website te vinden, voornamelijk
over TNO’s. Voor wie hier interesse
in heeft, is het de moeite waard eens
te gaan kijken. Het Lucky Star team
wordt aangevoerd door Prof. Bruno
Sicardy, een persoon welke ook
regelmatig bij ESOP’s optreedt.
Waarnemers kunnen meedoen aan
Lucky Star onderzoek door zich aan
te melden op https://
occultation.tug.tubitak.gov.tr/
De waarnemingen kun je daarop
ook kwijt als je een account hebt
aangemaakt.
Het adres van de Lucky Star
website is: https://lesia.obspm.fr/
lucky-star/index.php

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2022

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan
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+
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ESOP XLI te Granada
Door Jan Maarten Winkel

Op 9 t/m 13 september vond de 41-ste ESOP plaats te Granada, Spanje. Zoals gebruikelijk vond op de vrijdag
de welkomst receptie plaats (met tapas en drankjes), in het weekend de voordrachten en de ‘social dinner’, en
de maandag en dinsdag werden gevuld met excursies.
Ook dit keer kon men zowel fysiek als on-line deelnemen aan dit symposium. Ongeveer de helft van de 72
deelnemers was in Granada, de andere helft zat achter het beeldscherm.

Zaterdag
Aangezien ik on-line deelnam, kan
ik niets over de vrijdag vertellen,
maar het zal ongetwijfeld een succes
geweest zijn, met tapas en drank.
Ook het in levende lijve ontmoeten
van oude bekenden zal zeker in
goede aarde gevallen zijn.
Het weekend begon met de opening
ceremonie door de voorzitter van de
IOTA-ES, Konrad Guhl. Ook Jose
Luis Ortiz en Pablo Santos-Sanz van
de IAA (Instituto de Astrofísica de
Andaluciá, het instituut waar ESOP
gehouden werd) waren aanwezig.

Some results from occultations
by TNOs and Centaurs and
prospects for the future
Jose Luis Cortiz mocht het spits
afbijten in de sessie ‘Observations
and results’. Het IAA team in
Granada is al vele jaren bezig met
het fysiek karakteriseren van
Transneptunische objecten (TNO’s)
en gerelateerde objecten. Zij doen
dit middels sterbedekkingen, in
samenwerking met Observatoire de
Paris en de Braziliaanse groep, wat
leidde tot het Lucky Star project. Er
werden voorbeelden gegeven van de

doorsneden en albedo’s van
verschillende TNO’s, in vergelijking
tot de waardes uit andere methodes
en technieken. Daaruit bleek dat de
waardes soms heel erg verschilden,
doordat de albedo verkeerd was
ingeschat.

The search for material around
(50000) Quaoar
Bruno Sicardy (Observatoire de
Paris) nam het woord over en ging
verder met TNO Quaoar. Deze
1110 km doorsnee grote TNO staat
op ongeveer 44 AE van de Zon, dus
iets verder dan Pluto. Hij is ongeveer
net zo groot als Pluto en is daardoor
een goede kandidaat voor de status
dwergplaneet. Op 13300 km
afstand van Quaoar draait de 90 km
grote maan Weywot.
Er worden 4 campagnes genoemd
onder de naam van Lucky Star,
waarbij middels sterbedekkingen
niet alleen gekeken werd naar de
vorm van beide hemellichamen, maar
waarbij ook gezocht werd naar
materiaal rond Quaoar:

2 september 2018 – Namibië,
HESS 75 cm automatische
telescoop
5 juni 2019 – La Palma, de 10,4 m
Gran Telescopio Canarias
11 juni 2020 – ESA, de 32 cm
Cheop ruimte telescoop
27 augustus 2021 – Australië, 3
amateur telescopen (28, 36 en 51
cm)

De zoektocht naar materiaal werd
gedaan met in gedachten de ringen
rond Centaur Chariklo en
dwergplaneet Haumea. Zij hebben
ringen dicht bij de 1:3 resonantie met
het centrale lichaam. Dit wil zeggen
dat het centrale lichaam 3 keer
roteert en de ringen 1 keer. Deze
resonantie wordt veroorzaakt door
de mogelijke niet-axisymmetrische
vorm van beide hemellichamen.
Verschillende studies laten zien dat
er inderdaad een nauwe ring
aanwezig kan zijn bij een 1:3
resonantie. Voor Quaoar zou die ring
dan op een afstand van 4200 km
moeten zitten, ver buiten de Roche
limiet. Als daar een ring zou zitten,
dan zou het materiaal binnen korte
termijn samenballen tot een maan.
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The stellar occultation by TNO
(38628) Huya
Hierna nam Pablo Santos-Sanz het
woord. Op 18 maart 2019 vond er
een sterbedekking plaats, waarbij de
ster een helderheid had van 11,5
magnitude. Ongeveer 50
professionele en amateur
waarnemers stonden klaar in
centraal Europa en in Azië. Er
werden 21 positieve waarnemingen
geoogst op 18 verschillende
plekken. Hiermee is Huya de best
waargenomen TNO qua aantal
koorden. Door de goede spreiding
van de koorden kon een goed
passende ellips bepaald worden. De
gemiddelde doorsnede werd
berekend op 411,0 +/- 7,3 km. Dit
zit in de range welke radiometrisch
bepaald was op 406 +/- 16 km. De
albedo kon bepaald worden op 7,9
+/- 0,4%. Met een mogelijk 3D
model kon de massa bepaald
worden. De satelliet van Huya werd
niet gedetecteerd. De druk van een
mogelijke atmosfeer werd bepaald
op maximaal 10nbar.

Experiences of observing the
2017 October 5 Triton
occultation
Na de koffie trad Alex Pratt op het
spreekgestoelte. Op 5 oktober
2017 vond er een sterbedekking
plaats van een 12,7 magnitude ster
in Waterman door de grootste maan
van Neptunus, Triton. De bedekking
zou maximaal ongeveer 160
seconden duren en het 2700 km
brede schaduw pad zou over
Europa, Noord Afrika en het oosten
van de Verenigde Staten zwiepen.
Het was een zeldzame gelegenheid
om lichtcurves te krijgen om de
atmosfeer van Triton te bestuderen
en te vergelijken met de resultaten
van een waarneming in 2008. De
Lucky Star team leidde deze pro-
am campagne en verzamelde meer
dan 90 lichtcurves, waaronder met
een centrale flits. Er werd ook een

verslag over deze bedekking
gepubliceerd.
Alex noemt zijn ervaringen met deze
waarneming, zowel de
voorbereiding, het waarnemen, de
uitwerking en het zenden van de
uitwerking naar het Lucky Star team.

ACROSS: The campaign for
occultations by DART target
Didymos
João Ferreira nam de microfoon
over en verhaalde over een
campagne om sterbedekkingen
door NEA (65803) Didymos te
gaan waarnemen, en andere NEA’s.
Op 24 november 2021 werd de
DART missie gelanceerd met een
SpaceX Falcon 9 raket vanaf
Vandenberg, Californië. De 780
meter kleine planetoïde Didymos
heeft een 160 meter diameter
maantje genaamd Dimorphos,
welke op 1 km afstand staat. De
DART missie moet met een snelheid
van 6,6 km per seconde inslaan op
dat maantje. De omlooptijd van het
maantje zou dan enkele minuten
moeten veranderen. Op 26
september dit jaar heeft de botsing
plaats gevonden, met succes.
ACROSS is een nieuwe feed in
OccultWatcher en geeft
voorspellingen van sterbedekkingen
door NEA’s.

Refraction at the horizon
measured by sunrise and sunset
timing
Na de lunchpauze was Costantino
Sigismondi aan de beurt. Hij heeft
op 3 plaatsen de refractie van de
horizon gemeten bij verschillende
weersomstandigheden (temperatuur
en luchtvochtigheid). De verschillen
in de hoogte van de horizon waren
opvallend. Zie link 1 voor een video.

Occultations by Asteroids –
Highlights for Europe in 2023
In de sessie ‘Predictions and
Upcoming Events’ nam Jiri Kubanek

ons mee naar de sterbedekkingen
door planetoïden welke volgend jaar
op het programma staan. Houdt
OccultWatcher in de gaten!

Open discussion about the
occultation observation reporting
and archiving in Europe
Konrad Guhl leidde een discussie
over de nieuwe situatie vanaf
volgend jaar. Eric Frappa stopt met
het verzamelen en beoordelen van
sterbedekkingen door planetoïden
eind van dit jaar. Een aantal landen
hebben al een regio-coördinator
voor het verzamelen van de
waarnemingen in hun land. Het
rapporteren gaat misschien
veranderen naar Amerikaans
voorbeeld, middels een excel
bestand in plaats van het huidige txt
bestand. Het archiveren is nog een
open vraagstuk.
Waarnemers in Nederland hopen dat
wij onze waarnemingen mogen
sturen naar de coördinator van
Duitsland (Konrad Guhl).

IOTA/ES general assembly
Na een koffie pauze werd de
Algemene Leden Vergadering
gehouden van de IOTA/ES. De
normale agenda punten werden
afgehandeld, zoals de jaarverslagen
en de kascontrole.
Hierna werd deze dag afgesloten. ’s
Avonds vond het ‘Social dinner’
plaats in restaurant Mirador de
Morayma.

Analysis of stellar occultations
by asteroids observed from
Borowiec
De zondag startte al vroeg met de
sessie ‘Observations and Results’.
Julia Perla beschrijft haar ervaringen
met het waarnemen van 10
sterbedekkingen door planetoïden
vanuit Borowiec, vlakbij Poznan,
Polen, als onderdeel van haar
bachelor opdracht. Van de positieve
waarnemingen werd de minimale
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doorsnee bepaald en vergeleken met
waarden uit andere methoden. Ook
werd de best passende ellips
bepaald, of een model van de
planetoïde over de waarneming
gelegd.

First results from stellar
occultation campaign on slow
rotators
Anna Marciniak vervolgde deze
sessie. Zij is vooral geïnteresseerd
in planetoïden die langzaam roteren,
want die objecten zijn nog slecht
bestudeerd, maar zijn wel talrijk.
Om meer te weten te komen over
deze planetoïden, worden er twee
methodes gehanteerd, namelijk
fotometrische waarnemingen welk
leiden tot goede lichtcurves, en
sterbedekkingen. Met de
fotometrische waarnemingen wordt
de rotatie en de vorm bepaald; met
sterbedekkingen wordt de grootte
bepaald. In deze lezing worden de
eerste resultaten van deze campagne
getoond, waarbij de vorm in
overeenstemming bleek met
resultaten uit sterbedekkingen. De
grootte bleek echter soms wel 30%
te verschillen, wat terug gebracht
kon worden naar 5%
nauwkeurigheid. Zie link 2 en 3 voor
meer informatie.

Observation of relevant future
stellar occultations by NEAs in
Algeria in 2022
De volgende sessie betrof
‘Predictions and Upcoming Events’.
Djounai Baba Aissa presenteerde de
resultaten en de toekomstige
bedekkingen vanuit Algerije
betreffende NEA’s.

Plans for the TSE 2023 in
Australia
Vervolgens kwam Konrad Guhl aan
het woord. Konrad wil de rand van
de Zon gaan bepalen tijdens de
zonsverduistering in april 2023 en
nodigt mensen uit dit ook op te

pakken. Misschien kom ik hem
daarginds tegen die tijd wel tegen…

News about the (IOTA-ES) M2
expedition telescope
In de sessie ‘Hardware, Software
and Procedures’ ging Konrad verder
met de M2 telescoop van de IOTA-
ES, welke geleend kan worden door
leden van de IOTA-ES. Het betreft
een 50 cm Newton telescoop, welke
zelfs al een paar keer in Namibië is
geweest! De kratten zijn aangepast,
zodat het gemakkelijker wordt alles
te transporteren.

DVTI camera project status
update and kickstarter campaign
kickoff
Andreas Schweitzer vertelde
vervolgens over de voortgang van
de ontwikkeling van de DVTI
camera. Deze camera is speciaal
ontwikkeld voor sterbedekkingen
door planetoïden. Tevens is er
software ontwikkeld om de beelden
van deze camera op te nemen.
Tijdens een demonstratie bleek hoe
gebruikersvriendelijk de software
was. Ik hoop dat deze software ook
voor andere camera’s gebruikt kan
worden, zoals de Watec camera’s.

SORA: Stellar Occultation
Reduction and Analysis
Bruno Morgado verhaalde over de
open-source package SORA. Met
deze Python gebaseerde software
kun je sterbedekkingen voorspellen
tot aan de resultaten betreffende
grootte, vorm en positie van
planetoïden in het zonnestelsel.
Met de Gaia catalogus is het aantal
bedekkingen door planetoïden
drastisch toegenomen. In de
toekomst wordt met het LSST
(Legacy Survey of Space and Time)
project, welke uitgevoerd gaat
worden door het Very C. Rubin
Observatory, tot wel 30.000 TNO’s
waargenomen, waardoor het aantal
bedekkingen naar verwachting weer
gaat toenemen.

Om al deze waarnemingen aan te
kunnen, kun je een pipeline maken
naar SORA om jouw waarnemingen
te analyseren.
Bruno gaf tevens een demonstratie
van SORA (versie 0.3). Deze versie
kan de Gaia DR3 catalogus of elk
andere sterrencatalogus aan, en kan
ook de 3D vormen en grootte
inpassen met bestaande modellen.

Diffraction effects at ETA-Leo’s
occultation in May 2022
Na de lunch begon de sessie
‘Observations and results’. Bernd
Gährken betrad het spreekgestoelte.
Het is moeilijk maar niet onmogelijk
om de diffractie waar te nemen bij
een sterbedekking door de Maan.
Bernd gebruikte hiervoor een
ASI290 astronomische kleuren
webcam, welke 500 frames per
seconde kan halen. Er werd een
dual-band filter gebruikt welke de
frequenties voor OIII en HII
doorlaat. Op 9 mei 2022 werd de
bedekking van eta Leo
waargenomen. De Fresnel diffractie
patronen waren goed zichtbaar
dankzij de geringe grootte van deze
hoofdreeks ster. Het patroon bij
OIII verschilde met die bij HII. Het
diffractie patroon bij 500 nm was
zichtbaar over 0,042 seconde.
Indien er waargenomen wordt
zonder filter, dan zullen de
verschillende diffractie patronen
elkaar min of meer uitdoven doordat
de frequentie van de diffractie
verschilt per kleur. Het tijdstip van
intrede zal daardoor weinig
beïnvloed worden door diffractie.
Als echter een intrede waargenomen
wordt door een rode reus als
Antares of Aldebaran, welke een
grote doorsnede hebben van 20
micro boogseconde, dan zien wij
een langzame afzwakking doordat
deze grote sterren bij verschillende
frequenties een andere doorsnee
hebben.
Zie link 4 en 5 voor meer informatie.
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Extraterrestrial occultations: the
Beagle 2 experiment
Apostolos Christou nam ons mee
terug naar Kerstmis 2003, naar de
landing op Mars van de Beagle 2.
Deze lander zou met een UV
fotometer een zonsverduistering
waarnemen door Phobos om de
positie van de lander op Mars te
weten te komen. Helaas werkte de
lander niet, maar de spreker noemt
wel dat dit tot dusverre een uniek
experiment was van het waarnemen
van een eclips door een instrument
op een ander hemellichaam met als
doel navigatie.

On the stellar occultations by
comets 28P and 430P
De volgende spreker was Mike
Kretlow. Het voorspellen van
bedekkingen door kometen is nog
steeds moeilijk. Dit wordt
veroorzaakt doordat het niet
eenvoudig is om de positie van een
komeet te bepalen vanwege de
coma en niet-gravitationele effecten
(fonteinen op de komeet). Toch is
het belangrijk om sterbedekkingen
door kometen waar te nemen, om
de grootte, vorm en materiaal rond
de komeet te bepalen. Als
voorbeelden van enig succes
worden de resultaten van
bedekkingen door de kometen 28P/
Neujmin 1 en 430P/Scotti
gepresenteerd.

Baltic Adventure: Hyperborea,
23 Aug 2022
Robert Purvinskis verhaalt over de
waarneming van de sterbedekking
van een heldere magnitude 9 ster
door planetoïde Hyperborea op 23
augustus 2022. Er werd

waargenomen door 3 mensen in
Letland en 1 persoon in Litouwen.
Er werd door geen enkele
waarnemer een bedekking gezien,
maar er werd wel ervaring
opgedaan met het waarnemen van
sterbedekkingen door planetoïden.

Prediction of stellar occultations
by the space telescope CHEOPS
Na de koffie pauze kwamen wij
terecht in de sessie ‘Predictions and
Upcoming Events’ en ging Altair
Ramos Gomes Junior verder over
het waarnemen van bedekkingen
door ruimte vaartuigen. De Cassini
en de New Horizon vaartuigen
namen bedekkingen waar door de
hemellichamen welke zij bezochten.
De Hubble ruimte telescoop nam
een bedekking waar door Saturnus
en zijn ringen. De Fine Guidance
Sensors aan boord van de Hubble
namen echter ook 2 bedekkingen
waar door KBO’s (Kuiper gordel
objecten). In 2020 werd er voor de
eerste keer een bedekking door een
TNO voorspelt en waargenomen
door de satelliet Cheops. Het betrof
TNO Quaoar.
Het is moeilijk om een sterbedekking
door een rond de Aarde draaiende
satelliet te voorspellen, doordat de
positie steeds verandert. Altair
noemt de gebruikte strategie om
sterbedekkingen door Cheops te
voorspellen, en noemt er één welke
met prioriteit 1 waargenomen zal
worden door Cheops.

Stellar occultations by TNOs
from JWST?
Pablo Santos-Sanz ging verder op
dit onderwerp. Pablo heeft een
Target of Opportunity (ToO)

programma opgesteld om
sterbedekkingen door TNO’s en
Centaurs waar te nemen met de
James Webb ruimte telescoop.
Voorbeelden van Centaurs zijn
Chariklo en Chiron welke ringen
hebben. Voorstellen van
waarnemingen zijn geaccepteerd in
het JWST Guaranteed Time
Observations (GTO) programma
van Heidi Hammel. Doordat de
JWST draait rond de L2 Lagrange
punt, is het moeilijk sterbedekkingen
te voorspellen. Na een
koerscorrectie worden de
voorspellingen opnieuw
uitgerekend. Alleen bij een kans van
meer dan 50% wordt een
voorspelling getriggerd voor GTO.

Pro-Am collaboration: status and
future; what is good, what is not
so good?
Er volgt nu een discussie over de
samenwerking tussen professionele
sterrenkundigen en amateurs. Wat
gaat er goed en wat kan beter?

AOP proposal to hold the 2023
ESOP at Armagh, Northern
Ireland, UK
Als laatste onderwerp komt
Apostolos Christou aan het woord.
Hij stelt voor om volgend jaar ESOP
XLII te houden bij Armagh in Noord
Ierland. De datums worden dan 15
tot 19 september 2023. Zie ook de
agenda elders in dit nummer.

Excursions
Op de maandag vond er een
excursie plaats naar de Calar Alto
Sterrenwacht.
Op de dinsdag vonden er 2 excursies
plaats. ’s Morgens naar Alhambra
en ’s middags naar Parque de las
Ciencias.

Links:
1. https://www.youtube.com/channel/UCe18v3EZ8w2qmd8jW6mYV5w/videos

2. https://www.iota-es.de/neglected_asteroids.html
3. https://cloud.occultwatcher.net/events/tagged/SlowRotators.html
4. http://www.astrode.de/esop22a.htm
5. http://www.astrode.de/2alde23j18.htm
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel

In het derde kwartaal van 2022 zijn er totaal 25 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden verricht.
Er waren 4 positieve waarnemingen, waarvan 2 door Henk de Groot: proficiat!
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 WSKP waargenomen. Een X is geen bedekking, en als er wel een
bedekking is waargenomen, dan wordt de duur ervan weergegeven.

Datum Nummer Object Bredner, E. Groot, H. de Winkel, J.M.

14 juli 66803 1999 TD273 X
16 juli Maury-Attard X
1 aug 16876 1998 BV6 X
5 aug 560563 2015 HH10 X
6 aug 113712 2002 TN132 X
7 aug 188006 2001 SF317 X
8 aug 205580 2001 TS72 X
8 aug 1086 Nata X
11 aug 2010 HV112 X
11 aug 2241 Alcathous X
16 aug 22149 2000 WD49 1,20s
18 aug 6479 Leoconnolly X
27 aug 55064 2001 QP80 X
28 aug 256 Walpurga X
2 sep 550916 2012 UN34 X
3 sep 25883 2000 RD88 X
3 sep 589499 2010 BZ133 X
3 sep 1886 Lowell X
20 sep 2889 Brno X
21 sep 3566 Levitan X
29 sep 20395 1998 MY29 X
30 sep 1347 Patria X
30 sep 1021 Flammario 4,0s 7,19s 6,7s

2000 WD49
Op 16 augustus werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door (22149) 2000 WD49 met een
duur van 1,20 seconden. De intrede
was om 2h51m39,99s en de uittrede
om 2h51m41,19s UT. Olivier
Schreurs (België) had een mis.

Flammario
Op 30 september werd door
Eberhard Bredner, Henk de Groot
en Jan Maarten Winkel een

bedekking waargenomen door
(1021) Flammario. Eberhard had
een duur van 4,0 seconden. Ik wacht
nog op zijn rapport. Henk had een
duur van 7,19 seconden. De intrede
was om 3h46m54,21s en de uittrede
om 3h47m01,4s UT. Jan Maarten
had een duur van 6,7 seconden. De
intrede was om 3h46m56,0s en de
uittrede om 3h47m02,7s UT. Ook
Peter Tickner, Tim Haymes en Simon
Kidd (UK) hadden een bedekking
met een duur van resp. 4,44

seconden, 6,6 seconden en 5,2
seconden.

Bedekkingen elders in Europa
Hieronder volgt een niet complete
lijst van de bedekkingen welke
elders in Europa zijn waargenomen.
Op 2 juli werd door Priban
(Tsjechië) een bedekking
waargenomen door (62426) 2000
SX186 met een duur van 1,2
seconden. De helderheid nam echter
met slechts 1 magnitude af in plaats
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van dat de ster helemaal verduisterd
werd. Is er sprake van een
dubbelster?
Op 14 juli werd door Pratt (UK)
een bedekking waargenomen door
(66803) 1999 TD273 met een duur
van 0,14 seconden. Jan Maarten
Winkel had een mis.
Op 17 juli werd door 7 waarnemers
in België, Polen en Tsjechië een
bedekking waargenomen door
(568) Cheruskia met een duur van
3,3 tot 5,56 seconden. Zie figuur 1
voor de koorden en het DAMIT
model.
Op 18 juli werd door 7 waarnemers
in België, Duitsland, Polen,
Slowakije en Tsjechië een
bedekking waargenomen door
(884) Priamus met een duur van 1,9
tot 8,56 seconden. Zie figuur 2 voor
de koorden.
Op 20 juli werd door 3 waarnemers
in Polen en Slowakije een bedekking
waargenomen door (972) Cohnia
met een duur van 3,93 tot 10,75

seconden. Zie figuur 3 voor de
koorden.
Op 21 juli werd door 13
waarnemers in Duitsland, Slowakije,
Tsjechië en Zwitserland een
bedekking waargenomen door
(409) Aspasia met een duur van
0,38 tot 15,7 seconden. Zie figuur
4 voor de koorden en het DAMIT
model.
Op 3 augustus werd door Gebel,
Kubanek en Polak (Tsjechië) een
bedekking waargenomen door
(1505) Koranna met een duur van
3,15 tot 3,40 seconden. Kubanek
had 2 stations, waarvan er één een
mis had, wat niet past in het DAMIT
model (zie figuur 5).
Ook op 3 augustus werd door
Boninsegna (België), Manek en
Polak (Tsjechië) een bedekking
waargenomen door Jupiter trojaan
(4709) Ennomos met een duur van
2,0 tot 3,88 seconden. Zie figuur 6
voor de koorden en het DAMIT
model.

Op 8 augustus werd door Marciniak
en Zawilski (Polen) een bedekking
waargenomen door (1086) Nata.
Jan Maarten Winkel had een mis.
Op 9 augustus werd door
Benedyktowicz en Blazewicz
(Polen) en Nosal (Slowakije) een
bedekking waargenomen door
(1585) Union met een duur van 2,4
tot 3,6 seconden. Zie figuur 7 voor
de koorden en het DAMIT model.
Op 11 augustus werd door 5
waarnemers in de UK een
bedekking waargenomen door
Jupiter trojaan (2241) Alcathous
met een duur van 1,53 tot 8,28
seconden. Jan Maarten Winkel had
een mis. Zie figuur 8 voor de
koorden.
Op 16 augustus werd door 8
waarnemers in Duitsland, Italië,
Polen en Tsjechië een bedekking
waargenomen door (909) Ulla met
een duur van 2,70 tot 7,88
seconden. Zie figuur 9 voor de
koorden.
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Op 28 augustus werd door Schreurs
(België) een bedekking
waargenomen door (256)
Walpurga. Jan Maarten Winkel had
een mis.
Op 30 augustus werd door
Benedyktowicz en Blazewicz
(Polen) een bedekking
waargenomen door Jupiter trojaan
(624) Hektor met een duur van 7,05
resp. 3,69 seconden. De helderheid
van de ster nam met slechts 1,2
magnitude af in plaats van 4,1
magnitude. Is er sprake van een
dubbelster?
Op 11 september werd door
Sposetti (Zwitserland) een tweetal

bedekkingen waargenomen door
(59592) 1999 JW58. Het betrof
een dubbelster met een totale
helderheid van 11,2. Component A
heeft een helderheid van 11,8 en
component B van 12,4.

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
maar liefst 21 bedekkingen
geselecteerd. Pallas, Hektor,
Bernardina (2 maal), Charybdis en
Josephina geven een grote kans op
een bedekking tot maar liefst 27
seconden. 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/
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN -
1 OKTOBER 2022 – 1 JANUARI 2023

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Za/zo 02-10 02.08 68 175 927 Ratisbona 70 km 15.1 Scandinavië
Do 13-10 18.48 14 208 639 Latona 75 km 13.7 Marokko
Vr/za 22-10 05.09 18 189 2 Pallas 531 km 8.6 NEDERLAND
Za/zo 23-10 02.05 55 116 3548 Eurybates 46 km 17.1 Engeland
Do/vr 04-11 00.51 20 108 805 Hormuthia 73 km 16.3 Scandinavië
Zo/ma 07-11 05.19 55 150 375 Ursula 216 km 13.6 Spanje
Ma/di 08-11 05.20 59 275 624 Hektor 132 km 14.9 NEDERLAND
Do/vr 11-11 05.49 52 231 629 Bernardina 44 km 14.6 NEDERLAND
Wo/do 17-11 02.12 56 243 388 Charybdis 120 km 12.9 NEDERLAND
Vr 25-11 20.20 10 227 195 Eurykleia 89 km 14.7 Spanje
Vr/za 03-12 05.00 34 278 1285 Julietta 46 km 14.7 Scandinavië
Zo 04-12 20.30 19 68 303 Josephina 103 km 13.6 NEDERLAND
Vr 09-12 19.32 42 55 3596 Meriones 58 km 16.2 Italië
Di/wo 14-12 04.29 50 251 604 Tekmessa 65 km 13.4 Spanje
Di/wo 14-12 04.34 32 268 259 Aletheia 185 km 12.8 Spanje
Vr 16-12 16.54 31 78 845 Naema 58 km 14.1 Scandinavië
Za 17-12 18.06 27 193 3 Juno 258 km 9.4 Spitsbergen
Di/wo 21-12 00.16 63 158 629 Bernardina 44 km 13.7 NEDERLAND
Vr 23-12 23.33 55 221 279 Thule 135 km 14.6 Marokko
Wo 28-12 22.17 46 208 5027 Androgeos 55 km 16.5 Spanje
Za 31-12 23.57 34 117 1999 CP153 120 km 24.8 Frankrijk

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Za/zo 02-10 TYC 2341-00068-1 10.4 03h22m.9 30º09’ 4.7 8s
Do 13-10 TYC 6288-01065-1 10.3 18h45m.9 -19º48’ 3.4 3s
Vr/za 22-10 TYC 5971-01483-1 9.8 06h58m.5 -19º59’ 0.3 27s
Za/zo 23-10 TYC 1907-01007-1 8.7 06h59m.2 29º16’ 8.4 7s
Do/vr 04-11 TYC 0204-01856-1 10.2 08h21m.8 05º13’ 6.2 7s
Zo/ma 07-11 TYC 1418-00135-1 9.2 09h59m.2 20º25’ 4.4 11s
Ma/di 08-11 TYC 2923-00251-1 10.9 05h48m.3 44º29’ 10.9 12s
Do/vr 11-11 TYC 1910-01018-1 8.6 07h30m.6 22º57’ 6.0 8s
Wo/do 17-11 TYC 1825-00541-1 9.9 03h59m.8 29º31’ 3.1 9s
Vr 25-11 TYC 6363-00593-1 9.3 21h48m.9 -16º13’ 5.5 4s
Vr/za 03-12 UCAC4 603-020337 11.0 05h18m.3 30º34’ 3.8 4s
Zo 04-12 TYC 1938-01552-1 10.7 08h05m.7 28º30’ 3.0 21s
Vr 09-12 HIP 31748 8.1 06h38m.5 52º00’ 8.1 4s
Di/wo 14-12 TYC 1922-00242-1 10.8 07h29m.8 28º29’ 2.7 7s
Di/wo 14-12 TYC 1863-01236-1 10.7 05h55m.5 23º29’ 2.2 12s
Vr 16-12 TYC 2371-02897-1 10.5 04h12m.2 30º35’ 3.6 5s
Za 17-12 TYC 5825-00984-1 10.1 23h28m.2 -10º20’ 0.5 12s
Di/wo 21-12 TYC 1913-02265-1 7.6 07h21m.7 25º52’ 6.1 4s
Vr 23-12 HIP 20917 7.7 04h29m.0 21º55’ 6.9 10s
Wo 28-12 UCAC4 505-006064 10.9 03h52m.9 10º56’ 5.6 4s
Za 31-12 TYC 0840-00073-1 10.8 10h17m.3 12º11’ 14.0 8s
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