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Redaktioneel
Eind augustus vond ESOP plaats
in York, Engeland. Deze werd
bezocht door Henk de Groot en
zijn vrouw, en Harrie Rutten. In
dit nummer vindt u een uitgebreid
verslag van dit jaarlijks gebeuren.
 
Tijdens deze ESOP verhaalde Jan
Manek (uit Tsjechië) over het
aantal waargenomen sterbedek
kingen in Europa in 2009. Neder
land staat op nummer 1 in het
lijstje landen! En Harrie Rutten
staat op nummer 1 in het lijstje
waarnemers!
 
Ook een verslag van de expeditie
van Adri Gerritsen naar de sterbe
dekking door planetoïde Roma
op 8 juli jl. Vele waarnemers had
den toen een mis, doordat de ster
positie dit keer de grote boosdoe
ner was.
 
Ik wens u veel leesplezier met deze
Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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472 Roma: een planetoïdebedekking met een bittere
nasmaak

Door Adri Gerritsen
 
Alles is een kwestie van beleving. Sommigen zullen zich in bovenstaande titel herkennen, anderen absoluut niet.
Behoort u tot de laatstgenoemde groep, dan bent u één van de weinige gelukkigen. Soms is het verschil tussen
succes en teleurstelling klein, héél klein. Op 8 juli 2010 werd dat nog maar eens op een pijnlijke manier duidelijk…

De menukaart
We beginnen ons verhaal met de
ingrediënten voor een onvergetelijke
waarneming: een ster van magnitude
2.7 (delta Ophiuchi) en een 50 kilo
meter groot rotsblok, luisterend
naar de idyllische naam 472 Roma,
dat gedurende maximaal 5.6 secon
den eerder genoemde ster aan ons
oog zou onttrekken. Nog meer goed
nieuws: het pad waarin deze bedek
king plaats zal vinden, loopt deels
over Nederland. Bedekkingen van
deze soort zijn erg zeldzaam. Als
Harrie Rutten op 20 april de eerste
email rondstuurt die van dit heuge
lijke feit gewag maakt, dan zijn de
verwachtingen meteen hooggespan
nen. Dit blijkt nog maar eens temeer
als in de daarop volgende weken een
groot aantal waarnemers zich bereid
verklaart deel te willen nemen. Uit
eindelijk prijken om en nabij 20
namen op de lijst. Gouden tijden
herleven.
 
Omdat het waarnemen van planetoï
denbedekkingen voor veel waarne
mers geen alledaagse bezigheid is
(voor mij trouwens ook niet), besluit
ik een waarnemingshandleiding te
schrijven. Als het uiteindelijk zal
bijdragen tot één succesvolle waar
neming extra, dan is het doel al be
reikt.
 
In tegenstelling tot rakende sterbe
dekkingen, is het voorspellen van
een sterbedekking door een plane
toïde een ondankbare zaak: de ge
ringste afwijking in de positie van de
ster en/of planetoïde, kan namelijk
al een flinke impact hebben op de
voorspelde ligging van de bedek
kingszone. Wereldwijd is er slechts
een handjevol personen dat zich met
dit soort voorspellingen bezighoudt.
Steve Preston (Verenigde Staten) is
één van hen.

 
De voorspelling
Zoals gezegd, valt en staat de nauw
keurigheid van de voorspelling met
de nauwkeurigheid waarmee de po
sitie van de ster en de planetoïde
bekend is. Nadat een eerste voor
spelling is afgegeven, meestal in de
vorm van een landkaart waarop de
bedekkingszone is ingetekend, wordt
het de weken erna weer even stil. In
deze periode wordt de positie van de
ster nog eens kritisch onder de loep
genomen, veelal door een vergelij
king te maken op basis van verschil
lende stercatalogi. Ook de positie
van de planetoïde ontsnapt niet aan
een extra inspectie, zij het dat in dit
geval de astrometrie te hulp moet
schieten. We moeten ons namelijk
bedenken dat er héél veel planetoï
den zijn en dat deze objecten een
speelbal zijn van de gravitatiekrach
ten zoals die in ons zonnestelsel
aanwezig zijn. Met name de planeten
Jupiter en Saturnus trekken aan deze
objecten dat het een lieve lust is. Van
elke planetoïde een “perfecte” efe
meride maken is dus op voorhand
onbegonnen werk. Vandaar dat op
basis van astrometrie (positie bepa
ling) de precieze hemelcoördinaten
van de planetoïde in kwestie, in de
weken voorafgaand aan de bedek
king, nog eens worden bepaald. Het
moge duidelijk zijn dat een afwijking
in de positie van de planetoïde ten
opzichte van de vorige meting gevol
gen heeft voor de ligging van de be
dekkingszone. Een nieuwe kaart met
daarop de ligging van de nieuwe
bedekkingszone is dan ook onver
mijdelijk. Dit proces van het bijstel
len van de voorspellingen op basis
van de meest recente inzichten, staat
ook wel bekend als een last minute
prediction. Natuurlijk bestaat in dit
verband geen 100% garantie op suc
ces, dus wordt er in de praktijk ge
werkt met waarschijnlijkheden: de

kans dat je een bedekking kunt zien
gegeven de positie die je ten opzichte
van de grenslijn inneemt.
 
De voorbereiding
Een goed begin is het halve werk.
Een waarheid als een koe. In de
aanloop naar de 8e juli, had ik dan
ook zelf al het nodige werk verzet.
Zo werd de bewuste ster aan de ster
renhemel opgezocht en de appara
tuur nog eens grondig getest. Op zich
best nog een lastige klus als je zoals
ik in een stedelijk gebied woont én je
niet beschikt over een go-to bestu
ring op de telescoop. Daar komt nog
bij dat de ster een declinatie heeft
van –4°, zodat je vanwege de geringe
hoogte nog eens extra hinder onder
vindt van een weinig transparante
lucht. Maar goed, de ster was helder,
dus dit zou uiteindelijk geen pro
bleem worden.
 
Niet minder belangrijk was het zoe
ken naar een geschikte waarneem
plek. Normaal gesproken zou je
daarvoor ter plekke poolshoogte
gaan nemen, maar aangezien ik in
Amstelveen woonachtig ben, zou
dat heen en terug gerekend ten min
ste 500 kilometer reisafstand inhou
den. Met de huidige benzineprijs leek
me dat geen goed idee, temeer daar
het nog maar de vraag was of het
weer uiteindelijk zou willen meewer
ken. Google Earth biedt in dat soort
situaties uitkomst: lekker vanuit je
luie stoel als een soort van helikopter
over het grondgebied van onze oos
terburen snuffelen. Omdat je nooit
op één paard moet wedden, je weet
immers nooit wat je ter plekke zult
aantreffen, had ik in totaal 6 posten
uitgezocht, allen in Duitsland gele
gen. Bovendien moest rekening ge
houden worden met de kans dat de
weersomstandigheden regionaal ge
zien sterk zouden kunnen wisselen.
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De grootste afstand tussen de posten
bedroeg dan ook zo’n 200 kilometer.
 
Succes verzekerd
De dagen voorafgaand aan deze
uitzonderlijke bedekking, werd al
snel duidelijk dat de weergoden ons
wel eens goed gezind konden zijn.
Het enige nadeel was de hoge tempe
ratuur: 30 graden of méér. Natuur
lijk is er altijd wat te klagen, dus liet
ik dit ongerief maar voor wat het
was.
De post die ik op het oog had, be
vond zich zo’n 14 kilometer ten
zuidoosten van de centrale lijn. De
breedte van het pad bedroeg 50 kilo
meter, zodat het wel raar moest
lopen wilde deze waarneming mij
nog ontglippen. De keuze voor deze
locatie was niet geheel toevallig. Zo
werd er door Steve Preston een
voorkeur uitgesproken voor het
plaatsen van extra waarnemers ten
zuidoosten van de centrale lijn.
Omdat ik nog nooit eerder een ster
bedekking door een planetoïde had
gezien (neem al waar sinds augustus
1977) én omdat ik ruim 200 kilome
ter moest reizen om mijn post te
bereiken, wilde ik op zeker spelen.
Goed voor de motivatie, dacht ik
nog… Onwillekeurig moet ik nog
aan een andere uitspraak van Steve
Preston denken: “don’t trust the
given probabilities”. Vanzelfsprekend.
 
8 juli 2010
De dag begint zonovergoten en mijn
humeur is in topvorm. Op het werk
had ik verteld gedurende de ochtend
uren thuis te werken; veel komt daar
echter niet van terecht. Terwijl ik
mijn zakelijke mailbox in de gaten
houd, begin ik alvast met het inpak
ken van de apparatuur. Normaal
gesproken zou je rond 16.00 uur
kunnen vertrekken vanuit Amstel
veen, maar aangezien het dagelijkse
portie fileleed tussen Amsterdam en
Amersfoort niet is te overzien, be
sloot ik al om 12.00 uur af te reizen.
Bovendien heeft mijn auto geen
airco, dus kon ik zodoende tevens
voorkomen om op enig moment,
stilstaand op de A1, te worden ge
roosterd. Nadeel is natuurlijk wel
dat je (veel) te vroeg aankomt. Het
zij zo.

Vlak voor vertrek nog even mijn
eigen mailbox checken. Weer een
update van de bedekkingszone. Ik
kijk snel wat de gevolgen zijn. Plot
seling blijkt mijn post 4 kilometer ten
noordwesten van de centrale lijn te
liggen. Niet gepland, maar wel mooi
meegenomen. Het lijkt erop dat ik
op het goede paard gewed heb.
 
Aan de hoeveelheid apparatuur die
werd meegezeuld, leek haast geen
einde te komen: telescoop, Maksu
tov, oculairen, montering, laptop,
statieven, videoapparatuur, cam
corder, webcam, de nodige proviand
(veel drinken) en nog wat kilo’s aan
niet nader omschreven benodigdhe
den. In totaal moest ik niet minder
dan 7 keer met de lift op en neer om
alles in te laden.
Nog even het oliepeil en de banden
spanning controleren en de nodige
hoeveelheid koelvloeistof bijvullen.
Na voldoende liters brandstof te
hebben bijgetankt, rest slechts nog
het installeren van het navigatiesys
teem. De afstand liegt er niet om: 259
kilometer voor een bedekking van
hooguit een paar seconden.
Al tijdens mijn vertrek valt op dat de
lucht zich in het westen begint te
vullen met de nodige cirrus. Geen
nood, want de Duitse Wettervorher
sage geeft aan dat in de regio Keulen
zon, zon en nog eens zon wordt ver
wacht. Een beter begin is dus nauwe
lijks denkbaar.

Drie kwartier later ben ik Amers
foort gepasseerd; Murphy zal me
hier met zijn file-plannetjes geen loer
meer draaien. Al rijdend richting
Apeldoorn, merk ik op dat de weg
goed gevuld is met vakantiegangers
en/of zij die de voorkeur geven aan
een lang weekend. In mijn verbeel
ding zie ik hoe zij de komende dagen
op de camping worden gebakken en
gebraden. Ieder zijn hobby.
Inmiddels ben ik Apeldoorn voorbij
gereden en koers verder richting
Enschede. Vlak voor de Duitse
grens, er zit inmiddels 2 uur reistijd
op, zet ik de auto aan de kant voor
het aanbevolen kwartiertje rust.
Bovendien een goed moment om de
inwendige mens eens te belonen met
een vloeibare versnapering. Met dat
hete weer droog je uit voordat je er
zelf weet van hebt. In totaal heb ik
4.5 liter aan koud water, vruchten
sappen en chocolademelk meegeno
men. Het lijkt veel, maar dat is het
niet. Onwillekeurig valt mijn blik op
gezinnen met kleine kinderen en af
geladen auto’s. Zij hebben vandaag
een andere missie en zullen zeker
geen benul hebben van de mijne.
Na een kwartier verlaat ik de par
keerplaats en vervolg mijn weg. Niet
lang daarna is daar de grensover
gang. Ik begin me lichtelijk te irrite
ren aan het feit dat ik er nog steeds
niet in geslaagd ben die cirrus van
mij af te schudden. Kennelijk gaan
de gangbare regels niet op zodra je
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er zelf deel van uitmaakt; merkwaar
dig. We hebben echter nog zo’n 9 uur
voor de boeg, dus het tij kan nog
keren. Hoop doet leven.
 
Rond 15.30 uur rijd ik Rinkerode
binnen, een klein plaatsje 12 kilome
ter ten zuidoosten van Münster ge
legen. Voordat ik het goed en wel
besef, wordt ik door de zoetgevoois
de stem van het navigatiesysteem
linksaf gestuurd de doodlopende
weg in. Het is nu nog maar een
kwestie van een paar honderd meter.
Eenmaal aangekomen op de bewus
te locatie, kijk ik werkelijk mijn ogen
uit: allemachtig, wat een wereldstek!
Een stuk grasland ter grootte van
120 bij 200 meter. Geen doorgaand
verkeer, ook niet voor voetgangers.
Het meest nabij gelegen huis ligt
ruim 300 meter verderop. Knappe
jongen, die Murphy, als ie me hier
nog weet te vinden.
Na mij te hebben verwonderd over
zoveel luxe, een waar lot uit de lote
rij, realiseer ik mij tegelijkertijd dat
er nog ruim 8 uur rest tot het moment
waar het allemaal om te doen is. Ik
twijfel. Rijd ik terug naar Rinkerode
om mij aldaar een Duits biertje te
laten welgevallen, of zit ik hier mijn
straf uit? Tweemaal dit weggetje op
en neer rijden zal onvermijdelijk
leiden tot argwaan, omdat niemand
op deze plek iets te zoeken heeft.
Uiteindelijk kies ik ervoor mij stil te
houden. Een ware opoffering, dat
wel, maar met de beloning in het
vooruitzicht, wordt ik met de minuut
gemotiveerder.
 
Wachten, wachten, wachten
De grote vraag is hoe ik het hoofd
koel kan houden. Inmiddels zijn
deuren van de auto opengezet. Van
enige schaduw is echter geen sprake.
Een zinderende hitte vult het interi
eur. Vliegen zoemen afwisselend
naar binnen en naar buiten, soms
hard ketsend tegen de achterruit.
Het heeft veel weg van de openings
scene van de filmklassieker Once
Upon a Time in the West. Heb de
neiging om die beesten een rotklap
te verkopen, maar veel zin heeft het
niet: in de struiken liggen er waar
schijnlijk nog honderden te wachten
om het roer van hun onfortuinlijke

lotgenoten snel over te nemen.
Ik besluit de benen te strekken; dit
houdt geen normaal mens 8 uur vol.
Een paar honderd meter verderop
zie ik een plek die zo mogelijk nóg
beter is. Op het einde van het land
loopt namelijk een bocht naar
rechts. Eenmaal daar aangekomen,
merk ik dat je hier door werkelijk
niémand meer kan worden opge
merkt. Niet dat ik mensenschuw
ben, maar het ontbreekt me bij deze
temperatuur aan de energie om uit
te leggen waarom ik speciaal vanuit
Nederland ben gekomen om hier te
gaan staan. Mijn besluit staat vast:
dit wordt de locatie van waaruit de
gedenkwaardige bedekking zal gaan
plaatsvinden. Het voelt als Neil
Armstrong, die op het laatste mo
ment de landingsmodule nog eens
extra bijstuurt om de definitieve
landingsplaats uit te zoeken. Ik loop
terug naar de auto en neem weer
plaats.
Voorzichtigheid is echter geboden.
In het huis een paar honderd meter
verderop, zie ik in de achteruitkijk
spiegel witte broekspijpen over het
terras lopen. Kennelijk hebben de
bewoners al vroeg besloten de nodi
ge verkoeling te zoeken. Wie nu met
de auto over het grasland gaat rijden,
vraagt om moeilijkheden. Dit is ty
pisch een “ons-kent-ons” omgeving
en voordat je het goed en wel beseft,
sta je aan “Der Polizei” tekst en uit
leg te geven. Even wachten dus, we
hebben immers alle tijd.

Na tien minuten ontwaar ik geen
troepenverplaatsingen meer. Voor
de zekerheid houd ik nog wel even
een paar minuten de vinger aan de
pols. Als er nog steeds geen beweging
valt op te merken, start ik de auto en
rijd behoedzaam over het grasland.
Welk soort gras er aan moet geloven
weet ik niet, maar het bordje dat
speciaal aan de rand van het veld
stond opgesteld met daarop de naam
van de grassoort, doet vermoeden
dat dit niet zo maar iets is. Nood
breekt wet, ik zet mijn plannen door.
 
Geduld is een schone zaak
Zo, dat is gelukt. Als het komende
uur niemand mij alsnog komt ont
maskeren, dan zit ik voor de rest van
de avond eerste rang. In een boom,
gelegen op de hoek van het land, zie
ik echter een paar planken in de
vorm van een boomhut. Het zal toch
niet zo zijn dat daar straks een paar
tierende apen alsnog mijn feestje
komt bederven? De boom staat na
melijk aan de rand van het belenden
de kavel en de dichte begroeiing belet
mij aan die kant iemand aan te zien
komen. In de veronderstelling dat ik
mogelijk onheil tijdig hoor naderen,
zoek ik weer de schaduw van de auto
op. De extra liters water en meege
brachte sappen beginnen bij deze
temperatuur hun vruchten af te wer
pen. Zelfs al zit je niet direct in de
volle zon, dan nog is het motto:
drinken, drinken en nog eens drin
ken. Wat kan wachten toch lang
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duren. Ik vraag me af waar ik de
kracht vandaan moet halen om dit
nog eens 7 uur vol te houden.
 
Om de tijd te doden, besluit ik een
aantal fotografische opnamen van
de waarneemplek te maken, aange
vuld met wat video-opnamen. Niet
dat ik verwacht hiermee ooit een
Oscar in de wacht te slepen, maar het
is gewoon leuk, voor later. Het leidt
bovendien de aandacht even af van
de verzengende hitte, die het land
schap al de hele dag in een ijzeren
greep houdt. Na een paar minuten
vlucht ik weer snel de auto in en neem
een glas koud water uit de thermos
fles. Als je dorst hebt, dan smaakt
het nog beter dan bier; vloeibaar
goud.
 
Het is inmiddels 20.00 uur. De
warmte is nog voelbaar aanwezig,
maar toch merkbaar over zijn hoog
tepunt heen. De eerste onderdelen
van de montering worden in gereed
heid gebracht. De bedekking zal op
drie verschillende manieren worden
vastgelegd. Op de eerste plaats met
de telescoop voorzien van een
WATEC videocamera en daaraan
gekoppeld een camcorder met ti
meinserter. Daarnaast zou de bedek
king worden geregistreerd middels
de volgkijker in combinatie met een
webcam plus DCF77 ontvanger. En,
last but not least, waarnemen met
het blote oog. Het was juist dit gege
ven dat deze bedekking zo bijzonder
maakte.
 
De klok tikt verder
Rond de klok van 22.00 uur is het
buiten inmiddels dragelijk gewor
den. De zon staat al laag. Helaas
heeft de cirrus in de uren die verstre
ken zijn, nog altijd geen krimp gege
ven. Langzaam maar zeker begin ik
mij af te vragen of het allemaal nog
wel goed komt. Opvallend is dat het
gebied aan de hemel waar het te ge
beuren staat, tot nu toe redelijk on
bewolkt blijft. Verder in het westen
drijft echter een partij onvervalste
prut, die garant staat voor een decep
tie: even niet aan denken op dit mo
ment.
Wellicht is Murphy mij toch op het
spoor gekomen. Op het stuk gras

land ten zuiden van mijn post, hoor
ik namelijk een klein vliegtuigje op
geringe hoogte overvliegen. Mijn
grote angst is dat er gif gesproeid
wordt en dat ik daarvan mijn deel ga
krijgen. Snel laad ik de meest kost
bare apparatuur weer in de koffer
bak en sluit deze af. Ik ga weer in de
auto zitten. Het geluid verstomt
echter weer even snel als het geko
men was. Het blijkt loos alarm.
 
Terwijl ik verder ga met het opbou
wen van de installatie, hoor ik een
kwartier later op het land ten noor
den van mijn post overduidelijk het
geluid van een gasbrander. Ballon
varen is een leuke sport, maar een
landing op “mijn” terrein kan ik nu
even niet gebruiken. Op afstand zijn
duidelijk stemmen te horen, maar ik
zie niemand. De spanning is voel
baar. Wellicht ben ik op deze plek
toch kwetsbaarder dan ik aanvanke
lijk dacht. In mijn verbeelding zie ik
mij op enig moment oog in oog staan
met een kudde nieuwsgierige blik
ken. In alle rust waarnemen is er op
dat moment niet meer bij. Het wordt
stil. De schemering die zich over het
landschap uitbreidt, werkt in mijn
voordeel.
 
Het aftellen begint
Het is 22.30 uur. De hitte heeft
plaatsgemaakt voor de opmaat naar
wat straks de meest gedenkwaardige
seconden uit mijn loopbaan als

waarnemer moeten worden. Vol
gens mijn oorspronkelijke planning
zou ik nu de poolster in beeld moeten
hebben, ware het niet dat die cirrus
mij nog altijd parten speelt. Hoezo,
onbewolkt? Het lijkt erop dat je de
voorspelling “zon” van de Duitse
weerdienst moet interpreteren als
“lekker weer om samen met de fami
lie buiten te gaan barbecueën”. Van
astronomie hebben ze kennelijk geen
kaas gegeten. Of het zal ze worst zijn,
dan kan natuurlijk ook.
 
Het begint erop te lijken dat ik de
controle over het geheel begin kwijt
te raken. De telescoop heeft geen
go-to besturing, dus ben ik aangewe
zen op de methode die uitgaat van
de uurhoek en declinatie. Voorwaar
de is natuurlijk wel dat de montering
fatsoenlijk is opgesteld. Noodge
dwongen neem ik mijn toevlucht tot
een kompas dat ik ooit tijdens een
bijeenkomst op het werk cadeau heb
gekregen. Mijn werkgever zal hier
voor zeker niet diep in de buidel
hebben getast, want als je alleen al
naar dat mormel kijkt, dan vliegt die
wijzer zich een slag in de rondte. Ik
herinner me nog goed de opmerking
“vanaf nu zullen jullie nooit de weg
meer kwijtraken”. Bij gelegenheid
zal ik nog wel eens op subtiele wijze
mijn ervaringen met hen delen.
Tegen beter weten in oriënteer ik de
telescoop in de richting die dit goed
bedoelde prul mij adviseert. Kan er
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een graad of 20 naast zitten; het
luistert niet zo nauw…
 
Na de uurhoek en declinatie te heb
ben ingesteld, verschijnt een ster in
beeld. Twijfel maakt zich onmiddel
lijk van mij meester: de ster is zwak,
té zwak. Er hangt een duidelijke soep
van cirrus bewolking rond de ster,
dus is het onmogelijk in te schatten
of dit de juiste is. Referentie sterren
zijn door de dunne bewolking aan
het oog onttrokken. Houston, we have
a problem…
Het is 23.15 uur. Er moet snel iets
gebeuren, wil dit avontuur nog een
happy-end krijgen. Keer op keer stel
ik de assen van de telescoop opnieuw
in en steeds krijg ik dezelfde ster in
beeld. Om moedeloos van te worden.
Ik maak een inschatting van de af
wijking van het kompas. De poolster
is nog altijd niet te zien, dus alles is
nu geoorloofd. Weer die verrekte
ster; dit kan gewoon niet kloppen.
Om 23.20 uur slaat het noodlot toe:
het gebied rondom de planetoïde
trekt dicht. Tegen beter weten in pak
ik de verrekijker. Niet ver van de
bewuste plek aan de hemel stel ik
vast dat daar sterren te zien zijn. Wat
ook opvalt, is dat sommige sterren
duidelijk helderder zijn dan dat
exemplaar dat ik steeds in beeld
gehad heb. Dit bevestigt mijn ver
moeden dat ik op het verkeerde been
ben gezet. Weg met die uurhoek-me
thode; dit schreeuwt om een andere
aanpak.
 
Het blijft echter bewolkt. Met nog
10 minuten op de klok lijkt deze
lange hete dag, die zo hoopvol
begon, toch nog op een anticlimax
uit te lopen. Alles voor niets; even
nog niet aan denken. Ik pak nog
maar eens de verrekijker. Tot mijn
verbazing zie ik vlak bij de plek waar
ik tot nu toe steeds gezocht had een
heldere ster. Snel handelen is gebo
den; het is 23.47 uur en er rest nog
slechts een vijftal minuten tot aan het
begin van het waarneemvenster.
Ik richt de zoeker op de bewuste ster
en kijk snel door het beeld van de
telescoop: dit sterpatroon herken ik
maar al te goed! Het voelt als een
keeper, die tijdens de finale van de
WK in de 92e minuut een ten onrech

te gegeven strafschop weet te keren.
Tijd om de overwinning te vieren heb
ik echter niet; de race is nog niet
gelopen. Alle apparatuur is aangezet
en om 23.51 uur straalt delta Op
hiuchi als nooit te voren op het
beeldscherm van de camcorder.
Wauw, wat een pit… Inmiddels
blijkt het in mijn kijkrichting kraak
helder te zijn geworden. Als dit geen
wonder is, dan weet ik het niet meer.
 
Na deze hectische momenten, geniet
ik van mijn welverdiende rust en
neem plaats in een campingstoeltje.
Geen volgkijker, geen webcam, geen
blote-oog waarneming; daarvoor
was de voorbereiding niet toerei
kend. Bovendien wil ik mijn blik nu
niet meer afwenden van het display.
Als de timeinserter omgerekend
23.52 uur aangeeft, wordt de opna
me gestart. Angstvallig houd ik mijn
ster in de gaten. Zou ik na 33 jaar
waarnemen dan eindelijk voor me
zelf geschiedenis schrijven? De voor
spelde bedekking voltrekt zich er
gens in de 57e minuut, dus we hebben
nog wel even te gaan.
De seconden tikken weg, de minuten
verstrijken. De omgeving wordt ge
domineerd door een ijzige stilte. Al
leen in de verte hoor ik af en toe een
trein voorbij komen. Het enige con
stante geluid dat ik nog opmerk, is
dat van de volgmotor van de tele
scoop. De zwoele zomeravond geeft
het geheel nog eens een extra dimen
sie. Inmiddels is de 57e minuut een
feit: de spanning is nu letterlijk te
snijden.
De ster staat roerloos in beeld; het
kan nu werkelijk ieder moment ge
beuren. De 58e minuut breekt aan.
Nog altijd domineert de ster het to

neel. Zonder een voorschot te willen
nemen op een slechte afloop, vraag
ik mij in stilte af wat er nu weer aan
de hand is. Heeft die Murphy me dan
eindelijk te grazen? Zit ik mogelijk
toch naar de verkeerde ster te kijken?
Het is 00.02 uur als ik letterlijk en
figuurlijk de stekker uit dit avontuur
trek. Niets gezien. Dat wil zeggen, ik
heb te veel gezien. Op zulke momen
ten zou je het liefst door de grond
willen zakken. Na uren wachten en
weken van voorbereiding, zie je in
een oogwenk alle hoop vervliegen.
Weg. Het is allemaal voor niets ge
weest. Hoe anders zal het die ballon
vaarders zijn vergaan. Die kunnen
tenminste nog met voldoening op
hun avond terugkijken. Tegelijker
tijd realiseer ik me dat er vrijwel
zeker nog andere waarnemers deze
avond de boot zijn ingegaan.
 
Terug naar de realiteit
Met een terugreis van zo’n 3 uur in
het verschiet, begin ik zo snel moge
lijk met inpakken. De zaklantaarn
bewijst nu goede diensten. Kabels
raken in elkaar verstrikt. Zin om
deze spaghetti te ontwarren heb ik
niet meer. Bovendien bestaat de kans
dat je ongemerkt een kabel lostrekt
die dan vervolgens ergens in het gras
beland. Hopla, de hele zwik in één
keer in een grote tas. Dat zoek ik
verder thuis wel uit.
Voordat ik de telescoop reisklaar
maak, werp ik nog even snel een
laatste blik door het oculair en neem
het sterpatroon goed in me op. Al
leen zo kan ik achteraf nog uitsluitsel
krijgen of ik al die tijd vol bewonde
ring naar delta Ophiuchi heb staan
te kijken, of niet. Plots merk ik dat
mijn afstandsbril zoek is. De hele
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avond was deze mijn steun en toever
laat, maar is nu kennelijk onvind
baar. Als een hond speur ik samen
met de zaklantaarn de waarneem
plek af. Zonder resultaat. Ik leg de
zaklantaarn terzijde. Stampvoetend
loop ik door het gras. Als ik nu het
geluid van brekend glas hoor, dan is
dat jammer. Voordeel is dan wel dat
ik de bevestiging heb gekregen dat
verder zoeken niet langer nodig is.
Tevergeefs. Ik geef het op.
 
De auto wordt gestart. Langzaam
verlaat ik met gedoofde lichten het
grasland. Het is nu 00.50 uur en de
meeste omwonenden zullen nu wel
op één oor liggen. Pas op het aller
laatste moment, als ik weer bij het
einde van de doodlopende weg ben
aangekomen, gaan de lichten aan.
Iedereen die mij nu alsnog opmerkt,
is per definitie toch te laat.
Onderweg mijmer ik nog een beetje
na. Wat “het wonder van Rinker
ode” had moeten worden, werd uit
eindelijk een bittere pil. De lange
hete dag heeft ook duidelijk zijn tol
geëist: ik ben kapot. Met de laatste
energie die ik nog heb, verlaat ik
Duitsland en zet weer voet op Neder
landse bodem. Het laatste halfuur
wordt een gevecht tegen de ver
moeidheid. Ik besluit te stoppen als
het écht niet meer gaat, maar uitein
delijk weet ik nog een reservebron
aan te boren. Op aangeven van Har
rie had ik de nodige hoeveelheid
druivensuiker meegenomen. Als
ware het pinda’s, sla ik ze één voor
één achter mijn kiezen. Zo heeft deze
dag dan toch nog een zoete nasmaak.
 
Om 03.35 uur ben ik weer thuis. In
omgekeerde volgorde moet de appa
ratuur nu weer naar boven. Met
grote tegenzin is deze klus na een
halfuur geklaard. Het is even na
vieren als ik uitgeput op bed plof:
wat een dag…
 
The day after
Iedereen kent wel dat gevoel, daags
erna, als je bij het wakker worden
meteen weer wordt geconfronteerd
met een onfortuinlijke waarneming:
wakker worden met een soort van
kater. Langzaam begin ik met het
opruimen van de spullen. Ik wil er

niet meer aan herinnerd worden.
Toch spookt er nog één belangrijke
vraag door mijn hoofd: heb ik wel
naar de juiste ster gekeken? Ik pak
het inmiddels verfrommelde zoek
kaartje erbij. Tot mijn grote verba
zing correspondeert het sterpatroon
rondom delta Ophiuchi voor 100%
met hetgeen ik had gezien. Geen
twijfel mogelijk. Al snel roept dit een
nieuwe vraag op: waarom is die
dekselse ster dan nooit verdwenen?
Geen bedekking, een flinke verschui
ving van het voorspelde pad? Het
moet haast wel, een andere verkla
ring is er namelijk niet. Het goede
nieuws is dat ik mijzelf niets te ver
wijten heb; geen stommiteit, of iets
van soortgelijke strekking.
 
De volgende dag, ik ben inmiddels
weer uitgeslapen, kijk ik in de mail
box of er al berichten zijn met daar
in de lotgevallen van anderen. Mijn
blik valt op een aantal emails waar
van het onderwerpveld het al ver
raadt: de planetoïde heeft sommigen
bij de neus genomen. Nou ja, dat wil
zeggen, dat hebben we uiteindelijk
mogelijk zélf. Kennelijk zijn we er
ten onrechte vanuit gegaan dat de
meest recente voorspelling tevens de
meest betrouwbare zou zijn. Daar
komt nog bij dat het oorspronkelijk
de bedoeling was de waarnemers
georganiseerd over de bedekkings
zone te verspreiden. Omdat dit qua
logistiek moeilijk te realiseren was,
is hier op enig moment weer vanaf
gezien. Uiteindelijk heeft iedereen
zelf zijn eigen stek gekozen. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat er
concentraties ontstonden van waar
nemers die zich rondom de centrale
lijn hadden opgesteld. Dit gold met
name voor hen die veel moesten rei
zen en op zeker wilde spelen. Zelf was
ik één van hen. Wie het onderste uit
de kan wil…
 
Al snel duiken op youtube de eerste
filmpjes op die laten zien hoe mooi
het allemaal had kunnen zijn. Een
eerbetoon aan diegenen die deze
avond het geluk wél aan hun zijde
hadden. Ik zat er niet ver naast. Zo
kon op basis van de resultaten van
anderen worden vastgesteld, dat ik
me de bewuste avond op slechts 10

kilometer van de gewraakte grenslijn
bevond. Niet veel, maar net genoeg.
Het moet voor mij dus wel een héél
nauwe samenstand geweest zijn tus
sen 472 Roma en delta Ophiuchi.
Niet dat ik daar overigens iets van
meegekregen heb.
 
Voor wie benieuwd is hoe het met
mijn bril is afgelopen, kan ik nog
melden dat ik deze uiteindelijk heb
teruggevonden in het ingeklapte
campingstoeltje.
Op zich zou het verlies van dit op
tisch hulpmiddel geen ramp zijn ge
weest. Het ding was al 13 jaar oud en
er ontbrak al langer een brillepootje.
Zijn voorganger ging ooit ten onder
tijdens een grottentocht, die ik in
1997 met een collega in België maak
te. Ook toen was het snikheet. Heel
toepasselijk. Wel mis ik nog altijd
twee borgmoeren van de zoeker.
Waarschijnlijk liggen deze nu als
relikwieën in een Duits grasland te
wachten op een eerlijke vinder. De
kans is uitermate klein dat de vondst
ooit in verband zal worden gebracht
met de planetoïdebedekking waar
over zoveel te doen was, maar die
voor mij uiteindelijk maar niet wilde
komen. Theoretisch gezien zal er
vroeg of laat alsnog een bedekking
van delta Ophiuchi door 472 Roma
plaatsvinden, zichtbaar vanuit de
mooiste waarneemplek die ik ooit
heb mogen aanschouwen.
 
Toeval bestaat niet, zeggen ze, als ik
een paar dagen later opmerk dat
mijn werkgever de gangen heeft ver
rijkt met een aantal ingelijste foto’s.
Op één daarvan is een smalle maan
sikkel te zien met daaronder een
quote van Carl Sandburg: Nothing
Happens Unless First a Dream…
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Toelichting op de tabel 'Totale Sterbedekkingen'

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 % 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    

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

 

Totale Sterbedekkingen

Predictions : 44 Period : 01/10/2010 - 01/01/2011      

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

Agenda
13 november 2010 – amateur bijeenkomst te Goirle

7 mei 2011 – jaarvergadering KNVWS

14 mei 2011 – Sterbedekkersdag te Bussloo

4 juni 2011 – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

26-30 augustus 2011 – ESOP XXX te Berlijn, D
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Date    Day Time  A P XZ Mag Al Az Sn CA Dia

dmy   hms s       ° ° ° ° cm

01-10-2010 Fri 01:59:52 2 R 9193 7.0 40 105 -32 +38°S 9

01-10-2010 Fri 23:13:41 1 R 10963 5.1 7 65 -41 +75°N 4

02-10-2010 Sat 01:17:56 1 R 11095 5.9 24 87 -36 +80°N 5

02-10-2010 Sat 02:36:16 5 R 11192 7.1 35 103 -28 +15°S 9

13-10-2010 Wed 19:50:44 4 D 25495 5.5 4 222 -28 +32°S 7

18-10-2010 Mon 23:03:02 1 D 30851 5.0 25 223 -48 +55°N 5

20-10-2010 Wed 02:34:41 1 D 31583 4.9 7 263 -33 +83°S 7

24-10-2010 Sun 20:38:04 1 R 4230 4.9 34 99 -38 +45°N 6

24-10-2010 Sun 23:53:51 2 R 4355 5.3 57 156 -49 +42°S 7

27-10-2010 Wed 20:24:37 2 R 8201 4.3 10 65 -37 +27°N 4

27-10-2010 Wed 23:02:42 1 R 8453 5.8 33 94 -51 +74°N 7

28-10-2010 Thu 00:16:35 1 R 8558 6.5 43 110 -49 +63°S 9

28-10-2010 Thu 06:07:03 2 R 8918 2.9 49 239 -4 +55°S 4

29-10-2010 Fri 06:20:05 2 R 10963 5.1 52 224 -2 +17°N 5

03-11-2010 Wed 04:41:25 1 R 17739 5.6 13 118 -18 +58°S 4

10-11-2010 Wed 16:22:30 2 D 26267 6.3 14 194 -5 +65°S 8

11-11-2010 Thu 17:32:43 2 D 27732 6.9 17 200 -15 +42°N 8

12-11-2010 Fri 17:42:22 2 D 28844 7.0 22 191 -17 +64°S 8

15-11-2010 Mon 16:35:18 7 D 31135 6.2 28 138 -7 +20°S 8

16-11-2010 Tue 19:55:05 1 D 31906 4.9 41 184 -38 +84°N 4

21-11-2010 Sun 04:59:05 1 D 4230 4.9 16 284 -20 +59°N 7

21-11-2010 Sun 22:33:25 2 R 5136 5.6 58 153 -56 +86°S 8

23-11-2010 Tue 00:19:20 2 R 6358 5.8 62 175 -57 +32°N 8

24-11-2010 Wed 04:06:16 2 R 8201 4.3 49 240 -28 +33°N 4

24-11-2010 Wed 21:57:26 2 R 9942 5.3 32 96 -54 +38°N 6

25-11-2010 Thu 20:56:05 1 R 11657 4.9 13 76 -47 +70°S 5

27-11-2010 Sat 05:54:55 2 R 13664 6.5 46 216 -12 +19°N 9

28-11-2010 Sun 02:31:39 1 R 14762 7.0 37 132 -43 +41°N 10

30-11-2010 Tue 02:06:25 1 R 17280 4.8 11 110 -47 +85°S 4

02-12-2010 Thu 04:33:28 1 R 19320 6.8 8 126 -26 +60°N 8

07-12-2010 Tue 16:13:30 2 D 25620 5.8 5 221 -7 +56°S 10

11-12-2010 Sat 16:02:06 1 D 30227 6.8 29 176 -5 +87°N 7

12-12-2010 Sun 16:48:02 2 D 30908 7.2 34 177 -11 +37°N 9

13-12-2010 Mon 17:14:00 2 D 31583 4.9 39 172 -15 +65°S 4

20-12-2010 Mon 00:06:22 2 D 5917 6.0 55 225 -61 +35°S 9

21-12-2010 Tue 06:53:06 1 D 7740 7.8 7 299 -8 76°U  

21-12-2010 Tue 18:14:16 1 R 8918 2.9 19 78 -24 +84°N 4

22-12-2010 Wed 02:15:41 1 R 9493 6.1 52 229 -49 +80°N 10

23-12-2010 Thu 05:51:54 1 R 11657 4.9 28 265 -16 +52°N 6

25-12-2010 Sat 02:17:12 1 R 14434 5.1 47 165 -48 +79°S 5

26-12-2010 Sun 02:37:41 1 R 15636 6.7 40 157 -46 +70°S 9

27-12-2010 Mon 00:14:33 1 R 16905 6.6 14 111 -61 +88°S 10

28-12-2010 Tue 02:07:25 3 R 18133 6.6 17 128 -50 +26°S 9

29-12-2010 Wed 06:55:31 1 R 19171 6.9 24 189 -8 +77°S 8
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Totale bedekkingen in Europa in 2009
Presentatie tijdens ESOP XXIX door Jan Manek
 
Voor de eerste keer presenteerde Jan Manek als coördinator voor Europa de waarnemingen van totale sterbedek
kingen aan de Maan. De bedoeling is dat elk jaar dit overzicht wordt gegeven. Dit is een nieuwe opzet om het
waarnemen van totale bedekkingen te stimuleren want het is nog steeds erg belangrijk, ondanks de metingen van
Kaguya. Zo werd een foutpositie van een ster ontdekt die meer dan 1,5” fout stond in de stercatalogus!
 
Het overzicht ziet er als volgt uit:
 
Samenvatting
Er waren 36 waarnemers in 11 landen en die deden 1294 timingen aan 749 objecten. Dat komt neer op 1,73
waarneming per object. Van de 1294 timingen waren 1022 verdwijningen en 272 wederverschijningen waardoor
de ratio D/R gelijk is aan 3,76. Maar liefst 489 van de 1294 waarnemingen (37,8%) werden door leden van onze
vereniging verricht, 451 van de 1294 waarnemingen (34,9%) werden vanuit Nederland waargenomen. Bij de 10
aktiefste waarnemers zijn 4 leden van DOA.
De meeste waarnemingen werden gedaan in april, toen ging de Maan door de Tweelingen.
Harrie Rutten is wederom de aktiefste waarnemer van Europa.

Aantal waarnemers n % Aantal waarnemingen n %
Nederland 8 22 Nederland 451 34,9

Duitsland 6 17 Duitsland 227 17,5

België 5 14 Tsjechië 216 16,7

Polen 5 14 Polen 166 12,8

Spanje 3 8 België 99 7,7

Griekenland 2 6 Griekenland 46 3,6

Slowakije 2 6 Slowakije 40 3,1

Tsjechië 2 6 Spanje 31 2,4

Oostenrijk 1 3 Bulgarije 7 0,5

Bulgarije 1 3 Oostenrijk 6 0,5

Groot Brittannië 1 3 Groot Brittannië 5 0,4

TOTAAL 36 100 TOTAAL 1294 100

Figuur 1. Aantal waarnemingen per maand in 2009. D = intrede; R = uittrede.
 

 
Tabel 1. Verdeling aantal waarnemers en aantal waarnemingen in Europa 2009
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Volgor
de

Naam Land n %

1 H.G.J. Rutten NL * 337 26,0

2 J. Manek CZ 203 15,7

3 D. Ewald D 161 12,4

4 T. Wieland PL 54 4,2

5 J. Speil PL 54 4,2

6 N. Stoikidis GR 43 3,3

7 J.M. Winkel NL * 41 3,2

8 M. Kapka SLO 39 3,0

9 G. Vandenbulcke B * 37 2,9

10 M. de Kock NL * 35 2,7

17 E. Edens NL * 17 1,3

20 R. Boschloo NL * 12 0,9

28 A. Scholten NL * 6 0,5

32 W.T. Zanstra NL * 2 0,2

33 T. Tenbergen B * 1 0,1

35 E.J. van Ballegoij NL * 1 0,1

 

 
Tabel 2. Het aantal waarnemingen van de actiefste waarnemers en die van de DOA-leden (gekenmerkt met *).
 
Opmerking. Nagekomen waarnemingen zijn niet verwerkt door Jan Manek.

ESOP XXIX in York
Door Harrie Rutten, met aanvullingen ESOP-excursie door Henk de Groot
 
Toen in januari dit jaar bekend werd in welk weekend het ESOP XXIX in York bekend werd boekte ik meteen
een vlucht van Düsseldorf naar Leeds voor slechts € 95. Naar York gaat dan de reis met de trein. Maar al spoedig
kreeg ik bericht dat de vlucht gewijzigd werd in een vlucht via Londen Gatwick.

Bij de reis naar de ESOP XXIV in
Helsinki in 2005 was me dit ook al
gebeurd. Toen niet rechtstreeks van
uit Düsseldorf naar Helsinki, maar
via Frankfurt. Op London Gatwick
had ik mooie overstaptijden, slechts
ongeveer anderhalf uur. Maar weer
enkele weken voor de heen reis kreeg
ik bericht dat bij de terugvlucht een
behoorlijke wijziging zou komen. Ik
zou vertrekken om half drie in Leeds
Bradford tot kwart voor vier en dan
om zes uur tien naar Düsseldorf. Die
vlucht werd wegens extreme onder
bezetting gecanceld en ik kon kiezen
tussen een vlucht een dag eerder of
een dag later. Een dag eerder ging
niet, dan was nog ESOP en een dag
later kon wel, maar betaalt Flybe de
dag extra verblijf? Nee dus, wat dan.
Ik kon ook kiezen voor de vlucht om

half tien ‘s ochtends. Of dat qua tijd
haalbaar was moest ik uitzoeken en
zou terug bellen. Dat ging net, nau
welijks tijd over en het betekende dat
ik de eerste bus vanuit de universiteit
naar het treinstation in York moest
hebben en dat was om… 6h25!
 
De reis naar York begint bij mij echt
op het treinstation in Kaldenkir
chen, iets verder weg rijden dan naar
Venlo maar wel vele euro’s goedko
per omdat je niet de grens over hoeft.
Via de tunnel onder het spoor liep ik
naar het perron. Kaldenkirchen is
een oud en goor station. Dat kon je
in dat tunneltje wel merken. Daar
rook het enorm naar vocht dat het
menselijk lichaam gepasseerd was.
De trein is netjes op tijd en na een
overstap in Mönchengladbach en

Düsseldorf Hbf was ik om half vier
op het vliegveld. Het vliegtuig ver
trekt om vijf uur naar London Gat
wick en komt daar om half zes En
gelse tijd aan. Ik had een plaatsje
vooraan in het vliegtuig. Plek zat; je
zou verwachten dat het toestel vol
zou zitten, maar nee hoor; nauwe
lijks de helft van de 78 stoelen waren
bezet. We vlogen precies naar het
westen en omdat het helder weer was
keek ik uit of ik iets herkenbaars kon
ontdekken. En jawel hoor na tien
minuten zag ik Venlo in de stralende
zon liggen. Vanuit het vliegtuig zie je
niet dat bijna de hele binnenstad op
de schop ligt: Maasboulevard, tun
nel bij het NS-station, aanpassingen
bij de… enz. enz. Tien minuten later
zag ik vliegveld Welschap bij Eind
hoven en een minuut of twintig later
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het werkeiland Neeltje Jans en de
stormvloedkering; een van de excur
siedoelen van onze ESOP XXV in
2006. We staken via een scherpe
bocht naar links en dan naar rechts
via ca. Oostende het kanaal over. We
bereikten de Engelse kust en dacht,
toen ik het verkeer zag, ‘wie draait
er nu dat filmpje achteruit?’ Maar in
het zelfde moment realiseerde ik me
dat ze daar aan de verkeerde kant
van de weg rijden: ALLEMAAL!
We kwamen op de geplande tijd aan
op London Gatwick. Het was de
eerste keer dat ik op dit vliegveld
landde. Het was veel groter dan ik
verwacht had. Allemachtig wat een
vliegverkeer en een drukte. Ik had
anderhalf uur. Dus een restaurant
opzoeken om wat te eten. Mijn oog
viel op een prawn salade (garnalen
salade). Tot mijn verbazing was die
warm (temperatuur) en ontzettend
heet (gekruid). Tsjonge die halve
liter cola die ik erbij besteld had was
nodig voor het bluswerk. Bij de ba
gagecontrole zag ik een lange rij
staan en nam het besluit om liever
achter de controle dan voor de con
trole te wachten en maar goed ook
want achter de balie en deur, niet
zichtbaar van voor de balie was er
een nog veel langere rij en bleek de
doorlooptijd bijna een half uur te
zijn. Mede doordat net voor me een
man ontzettend moeilijk ging doen
omdat hij twee grotere flessen par
fum voor zijn vrouw had gekocht.
Die waren meer dan 100 ml en dat
mocht niet. “Do you know what
these two bottles have been cost?”,
blafte hij de controleur toe. Deze was
onverstoorbaar. Toen de man echt
begon te schelden en tieren kwam de
luchthavenpolitie een gesprekje met
de man voeren en hij kon kiezen: nu
direct inleveren of meekomen. Hij
koos met duidelijke tegenzin voor
het eerste. Als hij het laatste gekozen
had, had hij zijn vliegtuig gemist en
zijn ticket was ook pleite.
Het was nog een half uur voor ver
trek en ik liep direct naar de gate.
Daar zaten maar ca. 10 passagiers.
Toen omgeroepen werd dat de gate
gewijzigd was liepen we daar naar
toe en daar zaten er niet veel meer.
Het bleek dat we snel compleet
waren, met slechts 22 passagiers ging

de deur van het vliegtuig dicht. Wel
zo prettig dat we dik vijf minuten
eerder konden vertrekken. Dat zou
net genoeg speelruimte geven om een
bus eerder bij Leeds Bradford Air
port te nemen naar Leeds Trainsta
tion, want die kon ik eigenlijk niet
halen. Ik had nog meer geluk want
we kwamen ruim een kwartier eerder
aan op Leeds Bradford en omdat ik
ook in die vlucht vooraan zat was ik
de eerste die buiten stond en haalde
de bus met gemak. Ik had speling
genoeg om mijn treinkaartje naar
York te nemen en vanuit het station
in York weer de bus naar de univer
siteit. Ik meldde me bij de receptie.
Ik kreeg een ontbijtvoucher voor de
volgende dag en vervolgens bracht
de man achter de balie me naar het
studentencomplex alwaar ik de ko
mende dagen zou overnachten. In
plaats van middernacht stapte ik om
23 uur in mijn kamer. Ik SMSte met
Alex Pratt, dat hadden we afgespro
ken, dat ik was aangekomen en na
genoeg meteen kreeg ik een ‘GREA
T’ als antwoord terug. Ik had een
junior suite geboekt. Dat was een
studentenkamer met badkamer.
Nou ja, badkamer: 1,5 x 1 m, een
douche, driehoekig van 70x70 cm en
een douche waar de sproeikop
amper 15 cm buiten de hoek van de
‘badkamer’ stond en maar 4 liter
warm water per minuut uit kwam…
en de hele badkamer blank stond als
je je gedoucht had. Maar goed. Ik
was hondemoe en sliep als een roos
in een goed en lekker hard bed.
 
Daags daarna tijd genoeg om York
te verkennen. Maar eerst een stevig
Engels ontbijt met ham and eggs met
sausages maar zonder witte bonen in
tomatensaus, tomaten scrambled
eggs. Ik ontbijtte met Alex Pratt, Len
Entwisle en Melvyn Taylor die de
organisatie van het ESOP voor hun
rekening hadden genomen. Tijdens
het ontbijt kwamen ook Wolfgang
Rothe en zijn vrouw Gisela binnen.
Zij waren met de trein en bus geko
men. Vanuit Berlijn een speciaal
treinkaartje: € 45 voor een retourtje
exclusief de boot. De boot kostte
echter € 140, maar dan heb je wel een
cabine. Bij de receptie van het James
College vroeg ik of het mogelijk was

op zondag morgen in te checken
voor het vliegtuig vanuit Leeds. Dat
kon alleen als ik een account aan
vroeg. Dat kon alleen op werkdagen
tijdens kantooruren en kostte £ 7,50
per dag. Maar het is vandaag vrijdag
dan moet dat toch kunnen. Hij haal
de zijn schouders op. Toen ik zei dat
ik maandagmorgen al om 6h25 de
bus terug moest hebben en vroeg hoe
ik dan op zondag kon inchecken
verzuchtte hij. Hij zou me laten
weten wat ik kon doen. Ik heb niets
meer van hem gehoord.
 
York is een hele mooie historische
stad met prachtige oude gebouwen
en een bijna complete stadsmuur uit
ca. 1100 met nog tal van verdedi
gingsbolwerken. Zoals gewoonlijk
doe ik een toeristische rondrit en met
de uitleg erbij kun je dan uitzoeken
wat je wat gedetailleerder wilt bekij
ken. Dat is in York natuurlijk ook
het Minster. Dit is de grootste Ro
maans-Gotische kerk van Noord
Europa. Honderden mensen waren
binnen en vergaapten zich aan de
eenvoudige rijkdom van dit geweldi
ge en kolossale bouwwerk. De ge
schiedenis van York is oud, heel oud.
In de crypte van het Minster zag je
de bouwlagen uit de Romeinse tijd,
de Middeleeuwen en van jongere
datum. Ik verbaas me altijd hoeveel
er door de eeuwen heen op de aarde
neerdwarrelt dat de Romeinse laag
vele meters onder het huidige peil
ligt. Tijdens de rondrit hoorde ik ook
van de vondst van een begraafplaats
van meer dan honderd onthoofde
mannelijke skeletten. De archeolo
gen vermoeden dat het gladiatoren
zijn geweest die op onfortuinlijke
wijze aan hun einde zijn gekomen.
Het was tijd om te gaan inschrijven
voor het ESOP en dus begaf ik mij
weer naar het station om daar weer
de bus naar de universiteit te nemen.
Toen ik op de dienstregeling keek
hoorde ik ineens mijn naam noemen.
Ik draaide me om en achter mij stond
Jan Manek en Václav Priban, beide
uit Tsjechië.
“You are going to the ESOP?”, was
de vraag met een duidelijke glimlach.
Uiteraard. We togen naar de in
schrijving waar Len Entwisle en Alex
Pratt de balie bestierden. Vervolgens
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ging ieder naar zijn kamer in het
James College, ca. 750 m lopen, om
later op de avond elkaar te treffen bij
het avondmaal. Dit was geen uitge
breid buffet zoals in Parijs of Leiden
maar gewoon een standaard studen
tenmaaltijd in een van de restaurants
van de universiteit. Drankjes? Bijna
een herhaling van Finland: water!
Maar je kon er ook krijgen van heet
gekookt water waar theeblaadjes of
fijngemalen gebrande koffiebonen
in hadden gezeten. Dat viel tegen en
de kritiek die daarop los kwam werd
gehoord want daags erna en op zon
dagavond wel wijn en bier.
Na de maaltijd werd wegens een
gebrek aan alcohol door een aantal
deelnemers een bezoek gebracht aan
een pub in de buurt van de universi
teit. Ik ging niet mee, ik voel me in
dat soort etablissementen niet thuis.
Gezellig nakaarten in een restaurant
vind ik geweldig, maar dit: nee!
 
De eerste dag
Na een typisch stevig Brits ontbijt is
de calloriebehoefte voor tenminste
driekwart van de dag voldaan. Op
naar het Langwith College waar we
in een conferentieruimte de komen
de twee dagen zouden gaan genieten
van een erg uitgebreid programma.
Achter de receptiebalie zat een be
hoorlijk corpulente jonge dame, ik
schat zo rond de negentien, nu niet
de leeftijd maar het gewicht in stones
(1 stone = 6,35 kg)! Allemachtig wat
een omvang! Ze was uiterst vriende
lijk. Ik vroeg of zij zondagmorgen
ook present was en voor mij wilde
inchecken en de boarding passes uit
te printen. Dat was direct akkoord.
Een groot verschil met de receptio
nist bij het James College. Kennelijk
was zij gewend dat er deelnemers van
conferenties daar al inchecken.
 
Zonder koffie of thee vooraf werd
het ESOP XXIX door Alex Pratt en
Hans Joachim Bode geopend. Aller
eerst verontschuldigde Alex dat An
drew Elliot wegens ziekte nog steeds
niet aanwezig kon zijn. Alex vertelde
iets over de campus die vrij nieuw is
en helemaal werd aangelegd rond
Heslington Hall waar nu de admini
stratie zit. De meren en wateren op
de campus zijn kunstmatig (blusvij

vers?) en biedt leefruimte voor ca.
185 verschillende soorten watervo
gels. Dat zouden we later tijdens het
ESOP nog merken.
Hij waarschuwde ons dat het niet
ongewoon was dat tijdens een con
ferentie een brandtestalarm gehou
den wordt. Dat kon dus tijdens deze
ESOP ook gebeuren, gebeurde ech
ter gelukkig niet.
De eerste echte spreker was Marek
Zawilski die zoals gewoonlijk als hij
een ESOP bezoekt een presentatie
geeft over bijzondere bedekkingen in
het gastland. Ik vind het nog altijd
jammer dat hij niet op het ESOP in
Leiden aanwezig was, want die had
ik heel graag voor Nederland ge
hoord. Enfin, hij deed het dan voor
de UK. De eerste die hij noemde had
hij zeer waarschijnlijk ook voor ons
land genoemd dat was namelijk een
bedekking van Jupiter door tijdens
een totale maansverduistering en wel
op 23 november 756 (27 november
755 volgens Guide). De volgende
keer dat we weer een planeetbedek
king door een verduisterde maan
kunnen waarnemen is in het jaar
2344, maar dan moeten we wel naar
de Filippijnen om Saturnus achter
een bloedrode Maan te willen zien
verdwijnen... Ook verhaalde hij over
de zonsverduistering van 3 mei 1715.
Deze was nauwkeurig bestudeerd
door Edmund Halley. Daardoor
weten we dat toen de zon net zo groot
was als dat ze nu is.
Daarnaast vertelde hij nog wat over
zonsverduisteringen in de middel
eeuwen maar vooral die van 15 mei
1836 waar Francis Baily (1774-1844)
voor het eerst een verklaring kon

geven voor de diamantring bij een
zonsverduistering. Geheel tegen zijn
zin werden die daarna Baily’s Beads
genoemd.
 
Vervolgens was de beurt aan onze
welbekende Pawel Maksym uit
Polen. Het Poolse dorpje Bukoviec
(1200 inwoners) heeft het voor el
kaar gekregen om voor een sterren
kundige vereniging aldaar een ster
renwacht te bouwen. Pawel heeft
daarin bijgedragen. De financiering
was heel elegant: de architect deed
het werk voor niets, de koepel werd
geschonken, de zelfwerkzaamheid
werd beloond en zo stond er in
amper vier maanden een geweldig
mooi observatorium. Oorspronke
lijk wilden ze het de naam geven van
een Poolse nationale held, maar net
voor de naamgeving werd bekend
dat hij een Russisch spion was ge
weest. Daarom werd kort daarvoor
het besluit genomen de sterrenwacht
te noemen naar Paus Sylvester II
(950-1003). Dit was geen Poolse
paus, maar wel degene die de arabi
sche cijfers en de sterrenkunde in
Europa introduceerde in de 10e
eeuw. Overigens werd hij paus in
999.
 
De volgende bijdrage werd na de
thee gehouden door Alex Pratt. Ei
genlijk zou Andrew Elliot deze doen,
maar zoals gezegd, hij is ziek. Op de
avond van 20 februari 2010 bedekte
de asteroïde [130] Elektra een ster
van de 11e grootte in Monoceros.
Zeer waarschijnlijk voor het eerst in
de geschiedenis was dit een all-UK-
event. Dat wil zeggen dat alle posi
tieve waarnemingen in de UK
waren. Dat waren er zeven. Twee
waarnemers in Frankrijk en onze
Jan Maarten vanuit Nederland had
den een negatief resultaat. Die
avond, tijdens het hele event lag heel
het UK onder een stralende sterren
hemel. Het resultaat mocht er zijn en
gaf aan dat Elektra een silhouet had
van 256.4+/- 6,6 bij 154,8 +/- 2,8 km
groot.
 
De volgende spreker was Sven An
dersson uit Berlijn met een heel ge
detailleerd verslag van een rakende
bedekking aan de Maan van de
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meervoudige ster ZC822. Naast dif
fractieverschijnselen werden enkele
van de componenten duidelijk ge
scheiden door de verschillende be
dekkingstijdstippen. Omdat het een
meervoudige ster was zaten de acht
waarnemers van de Archenhold
sterrenwacht in totaal slechts 400
meter uit elkaar. Ze hebben echt
geluk gehad, er was nauwelijks een
verschuiving van de grenslijn en dat
leverde maar liefst 75 contacten op.
Overigens waren er maar vijf waar
nemers met video, de andere drie
namen visueel waar en konden het
tellen van de contacten amper bij
houden. Timen met een stopwatch
bleek onmogelijk te zijn.
 
Vervolgens gaf Jan Manek een over
zicht van de bedekkingen aan de
Maan in 2009. Daarvan is een apart
artikel in Occultus gepubliceerd. Het
geeft een uitstekend gevoel te zien
dat onze vereniging de top van Eu
ropa is op het gebied van het waar
nemen van sterbedekkingen aan de
Maan. Meer dan 1/3 van alle waar
nemingen komt van ons en 4 van
onze leden staan in de top tien waar
nemers. Jan heeft toch wel wat moei
te met het verwerken van de resulta
ten als deze gerapporteerd worden
uit LOW 4.1. Hij keek daar heel erg
naar mij omdat ik dat zo doe. Wat
de problematiek precies is weet ik
niet. Hij zal contact opnemen met
Eric Limburg hierover.
 
Zijn landgenoot Václav Priban ver
haalde over de onderlinge bedekkin
gen van de Joviaanse satellieten. Hij
liet de uitwerkingen van de interes

santste waarnemingen zien. Hij heeft
zijn Watec direct ingebouwd in de
tubus van de 30 cm Newton van het
Dablilce Observatorium in Praag
waar hij werkt. Hij kwam tot de
conclusie dat waarnemingen met een
belichtingstijd van 1 seconde de
beste resultaten geven. Op dit mo
ment is de reeks onderlinge bedek
kingen afgelopen en de volgende zijn
weer over zes jaar.
 
Een goed verzorgd koud buffet
zorgde ervoor dat niemand met
honger de middag in moest. De keus
was zeer rijkelijk en aangezien ik een
salademan ben kwam ik goed aan
mijn trekken. Maar voordat het
zover was kregen we eerst een korte
rondleiding in het museumpje over
Taylor-Cook & Sons die astronomi
sche instrumenten maakte in de
tweede helft van de 19e en de eerste
helft van de 20e eeuw.
 
Na de pauze begon Vagelis Tsamis
uit Athene zijn presentatie over be
dekkingen aan de Maan in
2009-2010 in zijn vaderland. Heel
mooi was de presentatie (video) en
de uitwerking van de rakende bedek
king van Antares op 21 oktober
2009. Daar was de getrapte laatste
wederverschijning erg mooi.
Verder liet hij nog enkele andere
rakenden de revue passeren.
 
Wolfgang Beisker was de volgende
spreker met een verhaal over het
gebruik van MIDAS om lichtcurves
te bepalen bij bedekkingsverschijn
selen. MIDAS heeft ten opzichte van
andere programma’s enkele voorde

len. Naast het modulaire ontwerp en
de mogelijkheid dat het op elke
computer (Linux, Windows) kan
draaien is het gemakkelijk aan te
passen omdat de source vrij is. Voor
degenen die meer willen weten is op
www.eso.org/esomidas een uitge
breide info te vinden.
 
De laatste voordracht voor de mid
dagthee was van Ricard Casas uit
Sabadell (ES) (ESOP 2001) en uitge
breid vertelde (zes waarneemposten)
van de bedekking van de heldere ster
(m=6) 45 Cap door Jupiter. Er waren
zes waarnemerposten met in totaal
elf waarnemers. De instrumenten
varieerden van een 180 mm refractor
tot de 1,5 m telescoop op de Spaanse
sterrenwacht op de El Teide op Te
neriffe. Er werd waargenomen in
verschillende golflengte gebieden
dat begon bij diep rood tot 2,2 µm.
Deze waarnemingen maakte het
mogelijk een vrij nauwkeurige ana
lyse te maken van het temperatuur
profiel van de Jupiteratmosfeer.
 
Na de middag tea break betrad
Wolfgang Beisker wederom het
spreekgestoelte en deed zijn verhaal
over de structuur van de atmosfeer
van Jupiter aan de hand van de
waarnemingen in 2009. Deze waar
nemingen werden vanuit diverse
landen waargenomen: Brazilië, Na
mibië, Zuid Afrika, etc. Het is onge
lofelijk om te zien waar onze Duitse
medewaarnemers allemaal naar toe
reizen om dit soort waarnemingen te
doen. Maar ja, wat wil je als je dat in
Duitsland van de belasting af kunt
trekken!
De constructie dat dat kan is erg
creatief. Jammer dat onze minister
van financiën daar niet voor voelt.
 
Wolfgang Rothe uit Berlijn verhaal
de over de beste manier om te voor
komen dat bij sterbedekkingen de
beeldjes bij heldere sterbedekkingen
verzadigd zijn. Dit is met name van
belang als de ster groot is ten opzich
te van de asteroïde. Zo kunnen ook
partiële bedekkingen worden uitge
werkt. Er zijn verschillende metho
den. De vier belangrijkste zijn: on
scherpstellen, afdiafragmeren, filte
ren met neutrale filters en kortere
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belichtingstijden. De laatste is de
meest ongunstige. Omdat dan de
belichtingstijd maar een deel is van
de cyclustijd kan waardevolle infor
matie verloren gaan. Zeker de tijd
stippen worden onnauwkeurig.
Daarbij komt ook nog dat de ene
chip het begin van de cyclus belicht
en andere op het eind van de cyclus.
Deze niet doen dus. Het afdiafrag
meren en filteren is ook geen goede
methode. Deze heeft, samen met de
kortere belichtingstijd, het nadeel
dat de ster over een klein aantal
pixels wordt afgebeeld. Is er een
slechte seeing of wandelt de ster over
de chip omdat de telescoop niet goed
is uitgericht op de hemelpool, dan
worden verschillende pixels belicht
en niet elk pixel heeft de zelfde foto-
elektrische eigenschappen. De beste
en eenvoudigste manier is defocusse
ren. Naast het feit dat de ster gemak
kelijker te vinden is omdat bij een
scherpgesteld beeld ook zwakke
sterren zichtbaar zijn, heeft defocus
het grote voordeel dat het sterbeeld
je over een groot aantal pixels afge
beeld wordt. Bij wandelen of sintil
latie middelen zich daardoor fouten
uit en is de totale waarneming veel
nauwkeuriger.
 
Eén onderwerp kon op deze ESOP
niet uitblijven en dat was de bedek
king door [872] Roma. Oliver Klös
deed als eerste het woord en bericht
dat op 5 augustus al 215 waarneem
rapporten waren binnengekomen.
Daarvan waren er 157 negatief, 57
positief en 1 twijfelachtig. Het is
duidelijk dat de twijfelachtige een
verzwakking door een niet zichtbaar
wolkje gezien moet hebben want hij
lag ver buiten het bedekkingspad.
 
’s Avonds was er weer een avond
maal in restaurant Galeria van het
James College. Het was een stuk
gezelliger dan daags ervoor. We
waren nu compleet, hadden de stress
van de reis achter ons, wisten wat te
vertellen over de dag, je eigen waar
nemingen en de vrouwtjes van hun
uitstapje en natuurlijk werden oude
herinneringen opgehaald van eerde
re ESOPs.
 
De zondag begon net als de dag er

voor met een gezamenlijk ontbijt.
Dit keer zat ik bij o.a. Thomas Fla
tres uit Frankrijk aan tafel. Deze
krasse Bretagnees uit Chateaugiron
werd verleden maand 85 en is nog
steeds actief waarnemer, ESOP-gan
ger en houdt ook nog voordrachten
(vandaag twee). Ongelofelijk wat
nog een energie in dat net anderhal
ve meter groot mens! Zó wil ik ook
oud worden.
Na het ontbijt liep ik nog een keer
terug om een paar appels te pakken.
De dame achter de balie keek me heel
boos aan toen ik ze in mijn zak stop
te. Ik ging naar haar toe en veront
schuldigde me dat ik die twee appels
gepakt had. Maar dat zou mijn ont
bijt zijn voor morgen ochtend omdat
ik de eerste bus om 6h25 naar het
treinstation in York moet hebben en
geen mogelijkheid zou hebben voor
een ontbijt hier. Haar boze gezicht
veranderde plotsklaps in een zonne
tje en gaf aan dat ze voor mij een
ontbijtpakket klaar maakte. Nou
dat werd er eentje waar je zeker een
halve dag op kon teren. Netjes ver
pakt in een polystireen bakje met
sausages, broodjes, kaas, fruit-yog
hurt en wat fruit. Ik bedankte haar
uitgebreid en bracht het voedsel naar
mijn kamer.

De zondag sessie begon met een
voordracht door onze Eberhard van
de waarneming van sterbedekking
door [80] Sappho op 4 juni dit jaar.
Hij had gezien dat deze over Parijs
trok. Hij heeft vrienden in Parijs
wonen en zo trok hij de stoute schoe
nen aan en nam contact op met
François Colas van Observatoire
Paris (op die locatie was mijn eerste
ESOP in 2004 en François was een
van de organisatoren) of hij zijn
droom kon vervullen en mocht
waarnemen met de 38 cm refractor
van de sterrenwacht: La Lunette
d’Arago. (Overigens is er een mooie
website over Arago op http://exposi
tions.obspm.fr//F.Arago/intro.html).
Het geluk zat mee. François is be
heerder van de telescoop, neemt
normaliter de zon waar op de Pic du
Midi. Die was nu niet actief en hij
was in Parijs. Hij wilde dat wel met
Eberhard proberen. Ze trokken drie
uur uit om met de kijker het sterretje
van magnitude 10.7 te vinden. Mijn
telescoop is een fractie kleiner (qua
diameter) en met GOTO is dat na
tuurlijk geen enkel probleem. Maar
deze telescoop heeft dat niet. Dus
starhoppen met een toeter van 9
meter lang bij een temperatuur van
19 graden om twee uur ’s nachts.
François werkte zich letterlijk in het
zweet. Hij was kletsnat maar vond
wel de ster. Als bekroning hadden ze
een bedekking waarbij uit de uitwer
king van de waarnemingen bleek dat
ze slechts enkele kilometers van het
centrum van de asteroïde zaten ter
wijl de voorspelling was dat het 52
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km zou zijn. De enthousiaste kreet
die Eberhard gaf toen de ster ver
dween en 7.2 seconden later weer te
voorschijn kwam galmde door de
voordrachtzaal. Gevolgd door een
zoen aan zijn 25 jaar jongere vrouw.
Een schril contrast met de uiting van
een positieve waarneming die we
daags ervoor op een video van de
bedekking door Elektra hadden ge
hoord door Andrew Elliot: een heel
stil, nuchter en emotieloos: “Yes...
Yes....…..Yes”.
 
De volgende voordracht werd ge
houden door Wolfgang Beisker en
ging over GPS timers in combinatie
met een Windows XP-machine en
moderne interfacing. De moderne
interfacing bij computers en zeker bij
laptops is dat deze geen RS232 in
gang meer hebben. Wel barstens veel
USB poorten. Gelukkig kun je
RS232-adapters kopen en dan ben je
klaar zou je zeggen. Maar helaas. In
een RS232 zitten controle lijnen en
in die adapters zijn die niet aangeslo
ten of geheel niet aanwezig. Als je
dan een GPS 35 LV ontvanger erop
aansluit en die contacteerd met de
Cuno Time Inserter is er niets aan de
hand, maar de IOTA Occultation
Camera doet dat via de PC en als je
dan een XP systeem hebt kun je die
dan niet gebruiken. Niet iedereen is
in staat een programmaatje te schrij
ven die het wel via de USB-poort
mogelijk maakt maar gelukkig kun
je een NMEAtime-programmaatje
kopen die dan ervoor zorgt dat je
USB-GPS-ontvanger naar behoren
functioneert. Je kunt het program
ma downloaden en dertig dagen vrij
gebruiken, wil je het aanschaffen
kost het $20.
 
Daarna ging Thomas Flatres verder
met een vergelijkbaar onderwerp
namelijk over de oudere Garmin
18LVC ontvangers. Hij had gecon
stateerd dat een ouder exemplaar
zijn almanac kwijt was als hij uit was
geweest en het wel 20 minuten kon
duren voordat die helemaal binnen
gehaald was. Dan pas konden de
juiste satellieten gevonden worden
en de juiste plaats worden bepaald.
Hij had de indruk dat er een batterij
in de ontvanger zat en schreef aan

Garmin of er een batterij in zat. Die
zat er niet in. Thomas geloofde dat
niet en toen hij zich genoeg geërgerd
had haalde hij het ding uit elkaar en
voilá er zit wel een batterij in. Een
nieuwe brief aan Garmin met foto en
toen gaf Garmin wel toe dat er een
batterij in zat. De batterij was een
standaard niet oplaadbare knoop
cel. Tegenwoordig zit er wel een op
laadbare in.
 
Na de theepauze ging Tim Haymes
(UK) verder met een toelichting op
zijn postersession. Hij had bedekkin
gen waargenomen door [130] Elek
tra, [532] Herculina en [80] Sappho.
Alle drie een succes met zijn 8” F/4
Meade Newton. Dat waren in drie
en een halve maand drie bedekkin
gen met een positief resultaat. Ove
rigens had hij tussendoor nog twee
events waargenomen, maar zonder
bedekking.
Bijzonder is de waarneming van de
bedekking door [532] Herculina.
Eén seconde nadat de bedekking was
afgelopen verdween de ster achter de
wolken!
 
Daarna was wederom de beurt aan
Thomas. Hij had een heel ingewik
keld verhaal over diffractie ver
schijnselen bij het waarnemen van
sterbedekkingen. Ik krijg de presen
tatie toegestuurd en zal dan er nog
een keer op terugkomen want in een
paar zinnen is dit niet uit te leggen.
Dat het een ingewikkeld verhaal was
bleek wel want er waren geen vragen.
Duidelijk is wel, onze Henk de Groot
had er ook al over verhaald, dat als
je buigingsverschijnselen waarneemt
duidelijk rekening moet houden met
het bepalen van de juiste tijdstippen.
 
Nu is het de beurt aan onze eigen
Henk de Groot. Zijn onderwerp was
enkele bijzondere sterbedekkingen
die hij op de Sterbedekkersdag heeft
gehouden en in Occultus is gepubli
ceerd. Dit zijn echt grensgevallen
van de waarneembaarheid. De waar
nemingen oogsten veel lof. Henk:
Compliment!
 
Het middaguur was aangebroken.
Na de wederom uitgebreide en sma
kelijke lunch begon het laatste dag

deel van het lezingenprogramma van
deze ESOP met een verhaal van
Wolfgang Beisker met een bedek
king door Pluto. Dit is kennelijk zijn
favoriete waarneemobject want tij
dens elke ESOP die ik bijgewoond
heb, heb ik een verhaal over een be
dekking door Pluto van hem ge
hoord. Ik heb zelfs een keer een op
tisch advies gegeven, en dat heeft hij
opgevolgd, om met een grote tele
scoop op Hawaii het brandpunt te
verkorten. In ieder geval ging deze
ook weer over een onderzoek aan de
afmetingen van de dampkring van
Pluto. Net als bij de bedekking door
ROMA waren er twee sterposities en
niemand wist welke de juiste was. In
dit geval hadden de amateurs gelijk
en hadden positieve waarnemingen
en hadden de professionals het voor
het nakijken. Alle waarnemingen
werden gedaan vanuit Namibië en
Zuid-Afrika. De professionals in
Chili en Brazilië hadden dus een
misser. Jammer want die hadden
veel grotere kijkers ter beschikking.
 
Een instrumentbouwer van de abso
lute topklasse was de Ier Eamonn
Ansbro. Hij heeft een 93 cm (!) F/4
Newtontelescoop gebouwd met een
Comacorrector (Wynne) van Philip
Keller. Die zorgt voor een veld van
75 mm diameter van hoge kwaliteit.
Met een belichtingstijd van 300 se
conden bereikt hij in zijn tuin mag
nitude 22 en komt zelfs veel verder
met langere belichtingstijden. Om
simultane waarnemingen te doen in
verschillende golflengtes (net zoals
Wolfgang Beisker dat in Helsinki
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tijdens het ESOP in 2005 presenteer
de) heeft hij een adapter gebouwd
met dichroische spiegels opdat hij
maximaal resultaat heeft. (Ter ver
duidelijking: Een dichroische spiegel
reflecteert licht van een smalbandig
deel van het spectrum en laat de rest
door).
Intussen neemt hij sinds april 2007
waar en doet een survey. Hij gaat
daarbij tot mag. 21,5 en fotografeert
elke veld aan de hemel drie keer en
heeft intussen 1792 velden gefoto
grafeerd.
 
Vervolgens trad Richard Miles
(UK) als spreker op de voorgrond.
Hij had effe nodig om zijn videoca
mera goed in te stellen. Hij had de
hele ESOP al op video vastgelegd en
was af en toe met flink wat gebaren
op de voorgrond gekomen om ook
op zijn eigen video te komen. Nu was
het een one man show. Hij heeft zich
gespecialiseerd in het waarnemen
van de atmosfeer van de voormalige
planeet Pluto. Hij probeert de dikte
en druk van dampkringen om
TNO’s en Kuiperbelt objecten te
bepalen door sterbedekkingen die
plaatsvinden. Hij doet dan ook
waarnemingen op Hawaii en Zuid-
Amerika. Man met geld kennelijk...
 
De laatste theepauze van het ESOP
is verstreken en een andere Eberhard
(Riedel) uit München en penning
meester van de IOTA-ES bestijgt het
spreekgestoelte. Hij was vanmiddag
pas aangekomen om effe deze lezing
te houden. Riedel is de schrijver van

Verschil met Kaguya Moonlimb
aantal

Moonlimb
%

ACLPPP
aantal

ACLPPP
%

<= 0.05” 323.371 25 280.479 18

<= 0.1” 255.557 20 229.970 15

<= 0.2” 330.093 26 345.719 22

<= 0.5” 295.125 23 449.503 19

<= 1.0” 58.881 5 183.330 12

<= 2.0” 9.982 51 57.254 4

> 2.0” 1.569 10 2.755 0

Totaal 1.274.578 29 1.549.010 35

 

Tabel 1.

een programma dat zich beperkt tot
het voorspellen van rakende sterbe
dekkingen aan de Maan. Hij gaf
nogal af op LOW en Occult. Dit zijn
veel te ingewikkelde programma’s
met veel te veel mogelijkheden en
zijn veel te gebruikersonvriendelijk.
O.K, als je je beperkt tot rakende
bedekkingen, maar dan heb je het
niet druk met waarnemen want ra
kende bedekkingen over je tuin zijn
zeldzaam. Deze Eberhard vergelijkt
de waarnemingen met de profielen
door Kaguya en ACLPPP en Moon
limb. Het blijkt dat Kaguya
4.422.600 meetpunten heeft, ACLPPP
heeft er 1.549.010 en Moonlimb
slechts 1.274.578. Allen hebben een
spacing van 0,2°. Het blijkt echter
dat er een groot aantal verschillen
zijn. Deze kunnen oplopen tot 2”.
Hieronder een tabelletje:

De gemiddelde off set van Moon
limb met Kaguya is 0,28” en is een
verbetering met 4,6%, bij Moonlimb
is het 0,18” en een verbetering van
2,9%. Volgens Kaguya is de hoogste
structuur ten opzichte van de gemid
delde maanrand + 3,37”en de diep
ste – 2,67”. Zijn conclusie is dat Ka
guya een flinke verbetering is maar
niet met betrekking tot de hoogte
van de maanrand.
Daarna liet hij een demonstratie van
zijn nieuwe programma “Grazprep”
zien. Zijn oude was nog steeds een
ascii-grafiek met o-tjes, +-jes, etc.
Nu heeft hij een hele mooie grafische
presentatie gemaakt. In ieder geval
gaan we dat programma evalueren
in Occultus als het eind van dit jaar

uitkomt. Overigens beperkt zich het
programma tot sterren van magnitu
de 9.
 
Hierna volgde een reeks rapportages
van vergelijkende metingen van Ka
guya en waarnemingen vanuit de
aarde.
Hierna zou eigenlijk Prof. Costanti
no Sigismondi (die al twee ESOPs
van de partij was) uit Rome die een
studie doet naar de grootte van de
zon. Wegens ziekte was hij afwezig
en doet Konrad Guhl de presentatie.
Costantino doet dat aan de hand van
de waarnemingen aan zonsverduis
teringen en dan wel de exacte waar
neming van de Baily’s Beads. Duitse
leden van de IOTA-ES ondersteu
nen hem met waarnemingen zoals
Bode, Guhl en Tegtmeier. Deze rei
zen daar de hele wereld voor af. Zo
waren voor de zonsverduistering van
15 januari Bode op de Seychellen,
Camiti (IT) op de Malediven, Guhl
in Kenia en Tegtmeier in India. Ver
der waren er nog enkele IOTA leden
in Uganda, India en Sri Lanka.
Costantino kwam tot de conclusie
dat de diameter van de zon meer
fluctueert tijdens een zonnevlekken
minimum dan tijdens een zonnevlek
ken maximum. De verschillen zijn
klein; de totale variatie bij geen zon
nevlekken is ca. +/- 0,6” maar bij een
maximum (zonnevlekgetal 180)
slechts 0,05”. Er staan nog waarne
mingen op het programma voor de
zonsverduisteringen in 2012 en 2013.
 
Hierna volgende een discussie over
de Occultation Newsletter. Deze zou
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vier keer per jaar uitkomen, maar is
de laatste jaren amper nog versche
nen. Het aantal schrijvers is mini
maal evenzo het aantal bijdragen.
We zien hier het effect dat men te
genwoordig anders communiceert.
Het is dan ook de bedoeling om in
de toekomst een digitale versie van
de O.N. uit te brengen. Er wordt een
beroep gedaan op de leden om bij
dragen te leveren. Bijvoorbeeld
waarnemingen en verslagen van deze
ESOP.
Hans Joachim Bode zal zich inzetten
om mensen aan te sporen om publi
caties te schrijven.
 
Volgend jaar is het ESOP in Berlijn.
Het is nog niet bekend waar het in
2013 gehouden wordt. Pawel gaf aan
dat Polen altijd beschikbaar is. Men
denkt echter aan een land in het
zuiden van Europa bijv. Italië of
Spanje. (Tijdens het avondeten de
dag ervoor werd ook aan mij ge
vraagd of Nederland het weer een
keer zou kunnen organiseren. Ik heb
aangegeven dat dit niet voor 2015 het
geval zou zijn en dat er nog tal van
andere mogelijkheden zijn). Er dient
dus op zoek gegaan te worden naar
een goed bereikbare locatie.
 
Als laatste nodigde Konrad Guhl
ons uit voor de ESOP XXX op de
Archenhold Sternwarte in Berlijn.
Daar staat de langste refractor ter
wereld met een opening van 68 cm
en een brandpuntsafstand van ruim
21 meter. Het ESOP vindt plaats van
26-30 Augustus en de lezingen zijn in
de Einstein-Saal. Die is naar Einstein
genoemd omdat hij daar lezingen
gehouden heeft. De vrijdagavond
begint met een hele oude traditie: een
Barbecue. Op zaterdagavond is er
een voorstelling in het grootste pla
netarium van Europa dat verbonden
is aan de Archenhold Sternwarte. Op
zondag is er een excursie door de
sterrenwacht en haar instrumentari
um. Ook worden enkele plaatsen
bezocht die normaliter gesloten zijn
voor bezoekers zoals de technische
ruimte van de grote refractor. Voor
de dames zijn er hele interessante
ladies programs zoals rondleidingen
in Berlijn. Op maandag en dinsdag
zijn er rondleidingen naar de Ein

stein-Turm, het observatorium in
Potsdam en mogelijk ook Babels
berg. De bedoeling is dat de website
over het ESOP XXX in januari 2011
de lucht in gaat. Ik ben al enkele
malen in Berlijn geweest en heb op
de Archenhold Sternwarte een
Kleinplanetentagung meegemaakt
met een excursieprogramma. Ik be
veel dit ESOP dan ook nu al bij jullie
van harte aan. Vooral omdat Berlijn
de goedkoopste metropool is van
Europa. Eten en hotelkamers zijn er
niet duur en het openbaar vervoer is
uitstekend (beide uit eigen ervarin
gen!).
 
Daarna sloten Bode en Pratt het
ESOP XXIX die nu geschiedenis is.
Hij dankte alle deelnemers en spre
kers voor hun bijdrage. Voor dege
nen die niet deelnamen aan het ex
cursieprogramma een behouden
thuisreis.
Die behouden thuisreis begon bij mij
de ochtend erna om 5 uur. Toen liep
de wekker af en maakte ik mijn eigen
ontbijt klaar met het geweldige pak
ket dat de dame in het restaurant
daags ervoor voor me had klaarge
maakt. In de stromende regen liep ik
naar de bus om na vele malen over
stappen en wachttijden (in London
zes en een half uur vanwege de om
boeking door Flybe) weer om mid
dernacht thuis te zijn. O.K. de vlucht
was goedkoop, dat was het enige
positieve aan zo’n ingewikkelde
reisgedeelte. Toen ik thuis de koffer
in de gang deponeerde was voor mij
het ESOP XXIX ook geschiedenis
op het schrijven van dit artikel na.
 
Bijdrage Henk
Wij, mijn vrouw Ans en ik, besloten
om per trein naar York te gaan. Ten
eerste vinden we vliegen niks, en we
zijn een beetje gek op treinen. Om
half 8 vertrokken we uit Nijmegen,
om tegen half twaalf in Brussel Zuid
de Eurostar te nemen. Dat gaat in
derdaad vliegensvlug; je haalt ande
re treinen of auto's op de autoweg in
die wel stil lijken te staan. Om half
een in Londen, en vandaar met de
Britse hogesnelheids trein naar
York. We slapen in een guesthouse,
op 20 minuten lopen van de Campus.
's Avonds ontmoetten we Harrie en

de meeste overige deelnemers aan
het avondeten in een naar onze
maatstaven wat minder gezellig res
taurant.
Over de ESOP zelf heeft Harrie al
alles verteld. Daarom gaat dit ver
haal verder bij het afscheid van Har
rie op zondagavond, na de officiële
afsluiting van de ESOP. We wensen
Harrie veel sterkte op de vroege te
rugreis.
 
Maandagochtend verzamelen we
weer voor het Roger Kirkwood
Centre op de Campus, waar een
Engelse bus op ons staat te wachten
voor een excursie naar Lovell Obser
vatory. Eberhard Bredner zwaait
ons uit en in de stromende regen
pruttelen we westwaarts over de
Engelse snelweg, langs Leeds, Man
chester richting Jodrell Bank, dat
hemelsbreed zo’n 30 km ten zuiden
van Manchester ligt. Onderweg pas
seren we de bergen van de Pennines,
waar het de hoogst gelegen autoweg
van Engeland is. Bij het passeren van
de grens tussen de graafschappen
Yorkshire en Lancashire staat een
monument in de vorm van een roos
langs de weg. Deze herinnert aan de
War of the Battle of Roses, een oor
log gevoerd tussen 1455 en 1485
tussen de heersers van York en Lan
caster, welke uiteindelijk eindigde in
een huwelijk waaruit de Tudor fami
lie ontstond, voor meer dan 100 jaar
de heersers over Engeland. Het is
nooit meer helemaal goed gekomen.
De Yorkers zien de Lancashires zo'n
beetje als Nederlanders de Belgen
bezien.
Nog steeds in de regen komen we
tegen 12:00 uur GMT aan in Jodrell
Bank, en als je zo aan komt rijden is
het een imposant gezicht de giganti
sche radiotelescoop in het vlakke
land te zien staan. Bij aankomst
worden we in drie groepen verdeeld.
We zitten in groep C, en mogen eerst
een lunch afhalen in het kleine cafe
taria, naast het bezoekerscentrum.
Daarna gaan we naar een bescheiden
3D-theater waar we twee stereo films
te zien krijgen. De eerste gaat over
een denkbeeldige reis naar Mars, de
tweede een soort "Machten van 10"
in het kort. Gelukkig is het na de
voorstelling bijna droog, en we lopen
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rondom de telescoop, en langs het
planetenpad. Het zonnestelsel is op
schaal nagemaakt, de zon en de bin
nenplaneten staan rondom de tele
scoop, Jupiter staat op de rand van
het terrein en de resterende buiten
planeten staan verderop in het bos.
Dit bos, een Arborethum met meer
dan 2000 verschillende bomen be
zoeken we hierna. Net op tijd zijn we
terug voor een exclusieve rondlei
ding over het gehele complex.
Kort na de oorlog worden op het
terrein van de Universiteit van Man
chester, waar ook het Aborethum is
gevestigd, de eerste antennes ge
bouwd door Bernard Lovell, toen
nog geen " Sir". Lovell had in de
oorlog ervaring opgedaan bij het
opzetten van radarinstallaties, en
wilde hier een ontvanger bouwen
voor het ontvangen van kosmische
straling. De ontvanger bestaat uit
een grote hoeveelheid telefoonpalen
waarlangs antenne draden gespan
nen zijn. Helaas had Lovell een re
kenfoutje gemaakt, voor kosmische
straling was zijn ontvanger zo'n 100
keer te ongevoelig, en de frequentie
klopte ook niet. Wel ontvangt hij
voor het eerst meteoorsporen.
Dan komen de plannen voor een
gigantische radiotelescoop. Eerst
kost die een ton of drie (in ponden),
maar tegen de tijd dat de telescoop
bijna gereed is, zijn de kosten opge
lopen tot ruim boven 6 ton, en het
einde is niet in zicht. Lovell weet niet
meer hoe hij hier uit moet komen,
maar de Russen schieten hem te
hulp. De Spoetnik wordt gelanceerd
en Jodrell Bank slaagt er als eerste
en enige in de draagraket met radar
waarneming te vinden en de baan
rondom de aarde te bepalen. Enige
weken later wordt het hondje Laika
gelanceerd en Lovell herhaalt het
kunstje. De radiotelescoop kan nu
niet meer stuk, alle schulden worden
nu gesponsord en Lovell wordt later
in de adelstand verheven.
De telescoop heeft een diameter van
76 meter en weegt 3200 ton. Boven
op de oude spiegel is in 2002 en 2003
een nieuwe spiegel geplaatst welke
een grotere nauwkeurigheid heeft. In
de zomermaanden wordt overdag bij
goed weer een deel van de telescoop
geschilderd. Na 6 jaar is men rond,

en begint men overnieuw.
Tegenwoordig maakt de telescoop
deel uit van het Merlin (Multi Ele
ment Radio Linked Interferometer)
netwerk. Dit netwerk bestaat uit 7
telescopen met een grootste basis
van 217 km in de UK. Het scheidend
vermogen wat hiermee bereikt wordt
is kleiner dan 50 milliboogseconden.
Ook neemt de telescoop deel aan de
VLBI netwerk van het JIVE uit ons
eigen Dwingeloo.
Op het terrein staat ook een zoge
naamde "Linkhut" waarin een
Sigma Tau waterstof Maser de tijd
bijhoudt. De tijdseinen van deze
atoomklok worden met een micro
golf radioverbinding doorgestuurd
naar de andere Merlin telescopen.
Onlangs is hiervoor ook een glasve
zelnet gebouwd.
Op het terrein staan verder nog een
26 m telescoop, vooral gebruikt in
het Merlin netwerk en een 13 m tele
scoop voor onderzoek aan pulsars.
Ook staan er nog enkele kleinere
telescopen voor praktijk lessen voor
studenten.
De 13 m telescoop is eigenlijk de
vervanger van een eerdere 13 m tele
scoop. Bij slecht weer wordt een ra
diotelescoop altijd recht omhoog
gezet omdat hij dan het minst gevoe
lig is voor wind. Op een nacht in de
winter was deze telescoop vol komen
te liggen met een dik pak sneeuw. De
onderzoeker van dienst komt de
volgende morgen opgewekt binnen,
en denkt: "Eerst even die sneeuw
eraf", en stuurt de telescoop met de
ontvangstspiegel verticaal zodat de
sneeuw eraf glijdt. Door het gewicht
van de sneeuw raakt de telescoop
volledig uit balans, en stort met een
daverende klap op het onderliggen
de gebouw, dat ook volledig vernield
wordt. Einde van de telescoop en de
carrière van de onderzoeker.
Ook de 76 m telescoop is eens bijna
verongelukt; volgens overlevering
was de telescoop niet op tijd vast
gezet en zou minstens 6 inch van de
rails opgelicht zijn tijdens een opko
mende storm.
 
Inmiddels is het 16:00 uur, en we
vertrekken weer van Jodrell Bank,
dat je beslist eens moet bezoeken als
je in de buurt bent. Na 1,5 uur rijden

is het weer eens tijd van een snufje
echte Engelse cultuur te genieten; we
gaan eten bij Harrie Ramsden's Fish
and Chips. Harrie bezit 4 originele
F&C restaurants in Engeland. Vol
gens Alexander Pratt moet je het
uitspreken als Harrie Rubble's (Har
rie Puin). We kwamen binnen en
zaten nog niet op onze stoel of de
Fish and Chips met een kartonnen
bekertje gepureerde doperwten staat
er al. Maar het moet gezegd worden,
de vis is voortreffelijk. We zitten aan
tafel met Alex, Richard Miles, Mel
vin Taylor en de buschauffeur. Het
is erg gezellig. Voor Andrew Elliot
hebben we met z'n allen een kaart
ondertekend met beterschap.
 
In de schemer rijden we daarna over
binnenwegen door het prachtige
Engelse heuvellandschap, met in de
verte de opkomende volle maan,
naar York terug (het is inderdaad
droog geworden).
Zelfs de Duitse Rundfunk Wolfgang
Beisker, die in de bus achter ons zit,
is opgehouden met praten, alle
machtig, die man heeft ook overal
verstand van. Een van zijn one-liners
was: "Britain goes to the metric sys
tem, inch by inch".
In het donker nemen we afscheid van
de overigen. De volgende dag, dins
dag, is er nog een excursie, maar die
gaat naar bezienswaardigheden die
wij al eens eerder bezocht hadden.
Wij gaan die dag met de bus naar
Whitby, dwars door de North York
Moors, waar de heide prachtig in
bloei staat. Whitby is een echt Engels
badplaatsje met grote kartonnen
dozen Fish and Chips, veel gokhal
len, volksdansen, stoomauto's en
nog veel meer. Eigenlijk is het niks,
maar toch erg leuk zo heel af en toe
eens te zien.
Woensdag vertrekken we 's ochtends
om 10 uur, terwijl de zon schijnt,
weer met de hoge snelheids trein naar
Londen. Daar regent het weer. We
willen nog even de stad in, maar door
de regen lopen trekt ons ook niet
aan, dus we blijven op het station een
broodje eten en vertrekken met de
Eurostar door de tunnel naar het
continent. Het einde van weer een
erg geslaagde ESOP.
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Sterbedekkingen door de Maan 1e helft 2010

Waarnemer Intredes 1e Uittredes 1e Rakende 1e Intredes 2e Uittredes 2e Rakende 2e Totaal

Ballegoij, Erwin van 1           1

Boschloo, Roelof 3           3

Edens, Esdert 46           46

Kock, Monique de 22 1         23

Rutten, Harrie 109           109

Scholten, Alex 5           5

Tenbergen, Tom 2           2

Vandenbulcke, Geert 23           23

Winkel, Jan Maarten 37 1         38

Zanstra, Wim 4 1         5

Totaal 252 3 0 0 0 0 255

Totaal 1e helft             255

Totaal 2e helft             0

Totale bedekkingen             255

Rakenden             0

Door Monique de Kock
 
Na de topjaren 2008 en 2009 komt er nu een wat minder jaar qua aantal sterbedekkingen. Je ziet nu goed wat het
effect is als er een hele actieve waarnemer (Harrie Rutten) van rond de 300 waarnemingen zakt naar (nog steeds
respectabele) 109 waarnemingen.
Hierbij vindt u de tabel.
 
2010

 
De waarnemingen zijn doorgestuurd naar Jan Manek bij IOTA/ES.

Sterbedekkingen door planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Onderstaande tabel geeft aan welke sterbedekkingen door planetoïden in de periode 1 oktober 2010 - 1 januari
2011 zichtbaar zijn. De kaartjes t.b.v. de genoemde bedekkingen treft u op de volgende pagina's aan.
 
De voorspellingen zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin de berekeningen verzorgd
heeft.

Tret’yakov
 
Op 8 juli heeft Harrie Rutten naar
(3925) Tret’yakov gekeken, maar
had geen bedekking.
 
Roma
 
Ook op 8 juli hebben 17 leden van
DOA naar de bedekking van delta
Oph (magnitude 2,7) door (472)
Roma gekeken. Alleen Detlef
Koschny had een bedekking van

3,92 seconden (zie figuur 1). Dit
waren de overige waarnemers (die
een waarneemverslag hebben inge
stuurd en lid zijn van DOA, op alfa
betische volgorde): Erwin van Bal
legoij, Ingeborg Blommers, Lex
Blommers, Eberhard Bredner, Peter
Bus, Adri Gerritsen, Henk de Groot,
Willem Kivits, Monique de Kock,
Marion Iris van der Linden, Henk
Masselink, Harrie Rutten, Frank
Schaffer, Govert Schalk, Alex
Scholten, Jan Maarten Winkel.

Doordat het pad verschoven was t.
o.v. de voorspelling, stonden vele
waarnemers op de verkeerde plek.
Zie het artikel door Adri Gerritsen
in dit nummer. In totaal hebben er
meer dan 230 mensen deze sterbe
dekking proberen te verschalken,
waarvan er ruim 60 een positief re
sultaat hadden.
Door de grootte van de ster was er
sprake van een geleidelijke in- en
uittrede. De ster was 35% van de
grootte van Roma (omgerekend
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naar de afstand tot Roma). Zie te
vens het komende nummer voor een
verslag over deze bijzondere sterbe
dekking.
 
2000 QY177
 
Op 15 juli hebben Henk de Groot en
Harrie Rutten naar (18971) 2000
QY177 gekeken, maar hadden geen
bedekking.
 
Mitlincoln
 
Op 19 juli heeft Harrie Rutten naar
(2460) Mitlincoln gekeken, maar
had geen bedekking.
 
Odysseus
 
Op 7 augustus heeft Henk de Groot
naar (1143) Odysseus gekeken, maar
had geen bedekking.
 
Finsen
 
Op 3 september heeft Henk de Groot
naar (1794) Finsen gekeken, maar
had geen bedekking.
 
1999 XY101
 
Op 19 september heeft Henk de
Groot naar (24244) 1999 XY101
gekeken, maar had geen bedekking.
 

Isis
 
Op 20 september heeft Eberhard
Bredner naar (42) Isis gekeken, maar
had geen bedekking. Farago en Mi
chels (Duitsland) hadden wel een
bedekking met een duur van respec
tievelijk 1,82 sec en 2,8 seconden. Er
was sprake van een flinke zuid-shift.
 
Het afgelopen kwartaal
 
Op 4 juli werd door Bachini, Di Luca
(Italië) en Schnabel (Spanje) een
bedekking door (1107) Lictoria
waargenomen met een duur van
resp. 5,7 sec, 5,40 sec en 4,79 secon
den. Zie figuur 2 voor de koorden.
Op 6 juli werd door Del Vecchio, Di
Luca (Italië), Ripero en Rovira
(Spanje) een bedekking door (1614)
Goldschmidt waargenomen met een
duur tussen 1,2 en 3,8 seconden.

Op 2 augustus werd door Bachini en
Baruffetti (Italië) een bedekking
door (654) Zelinda waargenomen
met een duur van resp. 5,7 sec en 11,2
seconden.
Op 8 augustus werd door Bonnar
deau (Frankrijk) en Gualdoni (Ita
lië) een bedekking door (429) Lotis
waargenomen met een duur van resp
1,8 sec en 6,4 seconden.
Op 18 augustus werd door 5 waar
nemers in de UK, Frankrijk en
Spanje een bedekking door (105)
Artemis waargenomen met een duur
tussen 7,24 sec en 9,6 seconden. Zie
figuur 3 voor de koorden.
Op 25 augustus werd door Smid
(Tsjechië) een bedekking door (325)
Heidelberga waargenomen met een
duur van 3,99 seconden.
Op 27 augustus werd door Cazaux
(Frankrijk) een intrede waargeno
men door (24) Themis. Dit was vlak
voordat de bewolking op kwam zet
ten.

Op 28 augustus werd door Manna
en Sposetti (Zwitserland) een bedek
king waargenomen door (1214) Ri
childe met een duur van resp 5,8 sec
en 5,91 seconden.
Op 1 september werd door Leca
cheux (Frankrijk), Kloes en Rothe
(Duitsland) een bedekking waarge
nomen door (37) Fides met een duur
van resp 6,41 sec, 6,88 sec en 6,88
seconden.
Op 5 september werd door Sigis
mondi (Italië) een bedekking waar
genomen door (474) Prudentia met
een duur van 1,1 seconden.
Op 6 september werd door Dangle
(Oostenrijk) een bedekking waarge
nomen door (326) Tamara met een
duur van 2,02 seconden.
 
Het komende kwartaal
 
Voor de komende maanden zijn er
13 bedekkingen geselecteerd. Hierbij
zal planetoïde 1986TS6 een ster be
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dekken voor NEDERLAND! Zie
voor een zoekkaartje voor Lotis het
vorige nummer van Occultus.
Houdt ook de last minute astrome
try op PLANOCCULT in de gaten
voor de andere sterbedekkingen.
Kijk in alle gevallen van 10 minuten
voor tot 10 minuten na het opgege
ven tijdstip.
 
Niet geselekteerd
 
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen waar
nemen, dan kan men terecht op in
ternet op pagina http://astrosurf.
com/EAON/
Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.
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Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

wo 06-10 17.20 27 153 429 Lotis 70 km 14.2 Scandinavië

di/wo 20-10 02.17 36 99 363 Padua 96 km 14.5 Frankrijk

ma 01-11 20.39 59 110 695 Bella 51 km 12.2 Duitsland

wo 03-11 19.41 59 103 466 Tisiphone 121 km 13.7 Griekenland

do/vr 05-11 05.07 54 238 332 Siri 45 km 14.2 Denemarken

za/zo 21-11 05.49 22 246 805 Hormuthia 73 km 15.6 Spanje

ma 06-12 16.37 26 178 356 Liguria 135 km 13.3 Engeland

do/vr 10-12 06.26 37 281 93 Minerva 171 km 12.6 Engeland

za/zo 12-12 03.43 28 260 861 Aida 70 km 14.3 Frankrijk

wo/do 16-12 00.45 50 193 1409 Isko 37 km 14.2 Spanje

za 18-12 22.43 56 156 683 Lanzia 116 km 12.4 Italië

ma/di 28-12 01.42 38 226 387 Aquitania 106 km 12.3 Denemarken

wo/do 30-12 00.46 38 274 5025 1986TS6 36 km 16.8 NEDERLAND

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max

wo 06-10 TYC 5174-00053-1 9.7 20h20m.3 -07o25’ 4.5 9s

di/wo 20-10 TYC 1942-00823-1 9.4 08h37m.3 22o33' 5.1 5s

ma 01-11 TYC 2317-01544-1 10.5 02h10m.4 34o45' 1.8 5s

wo 03-11 HIP 7268 9.1 01h33m.6 36o52' 4.6 8s

do/vr 05-11 UCAC2 40996543 10.8 06h12m.7 26o10’ 3.5 13s

za/zo 21-11 TYC 0136-00073-1 9.9 06h21m.3 03o17' 5.7 6s

ma 06-12 TYC 5806-01386-1 9.8 22h09m.2 -11o45' 3.6 6s

do/vr 10-12 TYC 2459-01467-1 10.2 07h15m.4 34o23’ 2.5 15s

za/zo 12-12 UCAC2 37489989 10.3 05h12m.2 16o11’ 4.0 5s

wo/do 16-12 TYC 0738-02081-1 10.2 06h13m.8 12o44’ 4.0 3s

za 18-12 TYC 1320-01177-1 10.7 05h55m.4 19o19’ 1.9 8s

ma/di 28-12 TYC 0730-00948-1 10.6 06h13m.6 08o46’ 1.9 6s

wo/do 30-12 TYC 2340-00898-1 9.4 03h13m.9 31o05’ 7.4 4s

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

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

 

 
Verklaring symbolen:
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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