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Redaktioneel
Op 14 mei wordt de Sterbedek
kersdag georganiseerd. Deze zal
weer plaatsvinden op volksster
renwacht Bussloo. Indien u een
bijdrage (voordracht, demonstra
tie e.d.) aan deze dag heeft, kunt u
dat bij Jan Maarten Winkel mel
den.
Op de Sterbedekkersdag zal ook
de algemene leden vergadering
gehouden worden. De vergader
stukken vindt u in dit nummer.
 
Dit jaar wordt ESOP XXX (Euro
pean Symposium on Occultation
Projects) gehouden in Berlijn,
Duitsland. Het symposium vindt
plaats van 26 tot 31 augustus.
Meer informatie is te vinden op
het internet op pagina:
            www.astw.de/esop

Dan nog als laatste: als u de con
tributie voor 2011 nog niet vol
daan heeft, dan graag zo spoedig
mogelijk overmaken. De contri
butie voor 2011 bedraagt 20 Euro.
 
Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Eclips van 4 januari 2011
Door Boelie Boelens
 
De weersvooruitzichten waren nogal
slecht. Maar ik nam toch vrij, want
je weet maar nooit. Roelof zou ook
komen, maar die belde me op die
ochtend van de 4de jan. op, om 10
voor 9. Het wordt niks, hij gaat weer
aan het werk. Ik keek uit het raam,
en zag het al... Ik draaide me om en
wou verder pitten. Ik had de radio
heel zacht, maar ik kon het weerbe
richt nog net horen. Ze hadden het
ineens over dat er vanuit het oosten
opklaringen naderbij zouden komen...
Mh..., dan er toch maar uitgaan...
Gelijk naar buiten en wilde ik de
spullen in de auto laden, om vervol
gens naar het veld te rijden... Ik was
nog niet bij de garage, of ik zag in
eens een glimp van de zon...!!! Als de
wiederweerga rende ik het land op,
vlak voor mijn huis, om de eclips te

zien... De zon was vuurrood en was
bijna maximaal verduisterd. Heel
erg mooi!! Razendsnel pakte ik mijn
videocamera, eerst snel wat video
shots maken, later opnames ge
maakt met de Canon. Ik had geen
tijd om het statief te pakken, omdat
hij na 3 minuten weer verdwenen
was, door een nog groter en massief
wolkendek. De eerste beelden zijn
onscherp en wazig; later beter. Echt,
het was een prachtig gezicht. Toch
zette ik de 6 cm Takahashi van Al
bert Ros klaar en de verrekijker en
de camera's op statief, maar de be
wolking bleef verder hardnekkig
zitten. De zon heb ik niet weer ge
zien. We hebben het mooiste gezien,
temeer ook, omdat hij zo'n mooie
diep-oranje kleur had en 1 graad
boven de horizon. Ik ben toch blij
dat ik nog wat platen gemaakt had,
en was in euforische stemming.

Ik had niet eens het veld in moeten
gaan, maar gewoon hier moeten
kijken, en als ik wat eerder de boel
had klaargezet, had ik betere plaatjes
kunnen schieten. Zo zie je maar
weer, je moet altijd klaar staan, weer
of geen weer... (Tenzij het giet van de
regen natuurlijk)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Video-opname, gemaakt op
4-1-11 om 9h05m MET tijdens de
zonsverduistering, tien minuten voor

Sterbedekkersdag 2011
Door Jan Maarten Winkel
 
Ook dit jaar wordt weer de Sterbedekkersdag gehouden, en wel op 14 mei aanstaande. Deze wordt wederom ge
houden in de volkssterrenwacht Bussloo. Wij nodigen jullie uit voor deze bijeenkomst en vooral nodigen wij jullie
uit voor het houden van een praatje, een presentatie, het laten zien van filmpjes of anderszins.

Jullie kunnen je opgeven bij Jan
Maarten Winkel, jan.maarten.win
kel@doa-site.nl met copie aan har
rie.rutten@doa-site.nl. We willen de
titel en de duur van je bijdrage weten
om een programma te kunnen
maken. Opgave, ook korte presenta
ties van slechts 10 minuten bijvoor
beeld, gaarne uiterlijk 5 mei i.v.m.
het maken van het programma.
Stuur svp ook een mail als je niet
komt, dan weten we waarmee de
beheerder rekening moet houden.
 
Op het programma staat ook de
jaarvergadering. Elders in deze Oc
cultus kunnen jullie de stukken voor
de jaarvergadering vinden.
 

Wat zijn de kosten van deze sterbe
dekkersdag? Deze zijn nihil. Koffie
en thee wordt door de vereniging
aangeboden. Voor de lunch svp zelf
brood meebrengen. Er worden geen
broodjes geserveerd. Bij voldoende
deelname wordt er soep gemaakt die
voor eigen rekening is (ter beoorde
ling aan de beheerder).
Na de sterbedekkersdag gaan we
chinezen (wokken) bij chinees res
taurant ‘Nieuw Peking’ nabij Twel
lo. Dat is dezelfde chinees waar we
verleden jaar zo over lekker hebben
gegeten. Wel gaarne uiterlijk 1 mei
opgeven in verband met reserveren.
Als je je niet opgeeft en je wilt toch
nog mee, dan is er waarschijnlijk
geen plaats meer. De kosten van het
wokken zijn ca. € 18,50 excl. drank.
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Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2011
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan

B 08-04-11 vr 22:42 76954 6,7 10 296 -28 11N 24+

B 12-04-11 di 20:17 98068 8,5 48 208 -14 12N 65+

B 21-08-11 za/zo 08:12 93328 4,5 40 249 +32 7S 56-

B 25-08-11 wo/do 03:20 78632 8,1 27 91 -12 2S 19-

B 17-09-11 vr/za 02:59 93118 6,0 55 185 -20 1S 81-

B 21-09-11 di/wo 02:33 78208 8,1 40 106 -26 1S 44-

A 21-09-11 di/wo 04:01 78264 7,1 52 130 -14 3S 44-

B 04-11-11 vr 21:07 146083 8,0 28 213 -44 11S 71+

B 13-11-11 zo 19:59 77313 6,7 19 78 -38 4N 92-

A 18-11-11 do/vr 02:35 98495 7,4 37 129 -41 5S 55-

A 29-11-11 di 18:30 163612 6,5 13 223 -26 9S 24+

B 02-12-11 vr 18:40 146372 8,3 34 195 -28 9S 53+

Sterbedekkingen door planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Onderstaande tabel geeft aan welke sterbedekkingen door planetoïden in de periode 1 april 2011 - 1 juli 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.

Winchester en Paulpaino
 
Op 10 januari heeft Jan Maarten
Winkel naar (747) Winchester geke
ken, maar had geen bedekking. Dit
was zijn eerste waarneming met de
Watec camera.
Op 28 januari heeft Jan Maarten
naar (23059) Paulpaino gekeken,
maar had geen bedekking.
 
Oodaigahara en Huya
 
Op 9 februari heeft Henk de Groot
naar (11151) Oodaigahara en TNO
(38628) Huya gekeken, maar had
geen bedekking.
 
1988 SH2 en Evtushenko
 
Op 21 februari hebben Harrie Rut
ten en Jan Maarten Winkel naar
(12249) 1988 SH2 gekeken, maar
hadden geen bedekking.
Op 2 maart hebben Harrie en Jan
Maarten naar (4234) Evtushenko
gekeken, maar hadden geen bedek
king.
 

Heidelberga
 
Op 3 maart hebben Henk de Groot
en Harrie Rutten naar (325) Heidel
berga gekeken, maar hadden geen
bedekking. Alleen Siegfried Geb
hard (Duitsland) had een bedekking
met een duur van 4,26 seconden, en
Tomas Janik (Tsjechië) meende een
afzwakking te zien.
 

Peraga
 
Op 8 maart hebben Eberhard Bred
ner en Harrie Rutten naar (554) Pe
raga gekeken. Eberhard had een
bedekking van 12,0 seconden. Nog
eens 9 waarnemers in Duitsland
hadden een bedekking met een duur
tussen 2,20 sec en 12,16 seconden.
Zie figuur 1 voor de koorden.
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Georgealexande
 
Op 11 maart heeft Harrie Rutten
naar (6400) Georgealexande geke
ken, maar had geen bedekking.
 
Peraga
 
Op 20 maart heeft Henk de Groot
naar (554) Peraga gekeken, maar
had geen bedekking.
 
Ada en Michard
 
Op 28 maart heeft Harrie Rutten
naar (523) Ada en (5769) Michard
gekeken, maar had geen bedekking.
 
Het afgelopen kwartaal
 
Op 11 december werd door Sposetti
(Zwitserland) een bedekking door
(249) Ilse waargenomen met een
duur van 6,8 seconden.
Op 18 december werd er door drie
waarnemers in Italië een bedekking
door (683) Lanzia waargenomen
met een duur tussen 8,0 en 8,4 secon
den.
Op 27 december werd ook door
Rovira en Schnabel (Spanje) een
bedekking door (683) Lanzia waar
genomen met een duur van 6,24 sec
en 7,49 seconden.
Op 29 december werd door Gajdos
(Slowakije) een bedekking door
(233) Asterope waargenomen met
een duur van 4,4 seconden.
Op 8 januari werd door Drakou
lakos (Griekenland) een bedekking
door (33) Polyhymnia waargeno
men met een duur van 3 seconden.
Op 13 januari werd door Denk
(Spanje) een bedekking door (694)
Ekard waargenomen met een duur
van 5,72 seconden.
Ook op 13 januari werd door Colas
(Frankrijk) een bedekking door
(268) Adorea waargenomen met een
duur van 9,9 seconden.
Op 24 januari werd ook door vier
waarnemers in Italië een bedekking
door (694) Ekard waargenomen met
een duur van 6,8 tot 7,1 seconden.
Op 25 januari werd door 16 waarne
mers in Frankrijk, Italië, Spanje en
Zwitserland een bedekking door
(144) Vibilia waargenomen met een
duur tussen 2,50 en 12,6 seconden.

Zie figuur 2 voor de koorden.
Op 4 februari werd door Bigi en
Bonatti (Italië) een bedekking door
(866) Fatme waargenomen met een
duur van 5,98 sec resp. 6,0 seconden.
Op 15 februari werd door Haymes
en Talbot (UK) een bedekking door
(106) Dione waargenomen met een
duur van 21,76 sec resp. 23,04 secon
den.
Op 27 februari werd door Dangle
(Oostenrijk) een bedekking door
(2829) Bobhope waargenomen met
een duur van 1,12 seconden.
Op 12 maart werd door Metallinos
en Tsamis (Griekenland) een bedek
king door (511) Davida waargeno
men met een duur van 16,80 sec resp.
15,44 seconden. Zie figuur 3 voor een
3D model van deze planetoïde (door
J. Durech).
 

Het komende kwartaal
 
Voor de komende maanden is er
slechts 1 bedekking geselecteerd.
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 ftp://ftp.ster.kuleu
ven.ac.be/dist/vvs/asteroids
Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.
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Agenda
7 mei 2011 – jaarvergadering KNVWS

14 mei 2011 – Sterbedekkersdag te Bussloo

4 juni 2011 – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

26-31 augustus 2011– ESOP XXX te Berlijn, D

12 november 2011 – amateur bijeenkomst te Goirle

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
vr 01-04 18.50 58 207 554 Peraga 99 km 13.3 Frankrijk

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
vr 01-04 TYC 1343-01414-1 10.5 06h53m.1 22o04’ 2.9 5s

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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Totale Sterbedekkingen

Predictions : 15 Period : 01/04/2011 - 01/07/2011      

City : Utrecht Observer : Sonneborgh      

Aperture : 10 cm Experience : 1      

Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N Altitude : 0

Date    Day Time  A P XZ Mag Al Az Sn CA Dia

dmy   hms s       ° ° ° ° cm

07-04-2011 Thu 19:14:21 1 D 5300 4.4 31 267 -8 +57°S 4

07-04-2011 Thu 19:39:06 1 D 5316 5.9 27 272 -12 +38°S 4

08-04-2011 Fri 22:35:60 3 D 6511 6.7 10 295 -29 +28°N 8

09-04-2011 Sat 19:26:30 1 D 7846 7.2 44 247 -9 +73°S 8

09-04-2011 Sat 22:43:39 1 D 8105 6.4 16 287 -29 +59°N 7

15-04-2011 Fri 21:20:00 1 D 17280 4.8 35 175 -21 +76°N 5

29-04-2011 Fri 03:24:34 2 R 31583 4.9 8 98 -7 +50°N 4

29-04-2011 Fri 03:35:55 1 R 31588 6.3 10 100 -6 +89°S 8

06-05-2011 Fri 19:44:40 1 D 7387 6.3 24 277 -5 +55°N 7

07-05-2011 Sat 21:31:34 2 D 9576 7.4 14 285 -16 +24°S 10

11-05-2011 Wed 00:05:11 1 D 14350 5.5 6 278 -20 +32°S 7

20-05-2011 Fri 01:23:50 2 R 24789 5.0 14 171 -14 +37°S 7

17-06-2011 Fri 02:01:32 1 R 25834 5.4 14 198 -8 +66°S 9

22-06-2011 Wed 23:27:57 1 R 31746 5.7 4 92 -14 +59°S 9

24-06-2011 Fri 02:51:56 2 R 482 6.8 32 122 -4 +40°N 9

 

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

 

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.
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Agenda ALV 14 mei 2011

1. Opening door de voorzitter.

2. Vaststellen van de agenda.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd 15 mei 2010.

4. Jaarverslag van de secretaris over 2010.

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2010.

6. Mondelinge toelichting over de stand van zaken op waarneemgebied vanuit de waarneemcommissie.

7. Verslag van de kascommissie over 2010 (Marion Iris van der Linden, Henk Masselink).

8. Begroting 2011.

9. Benoeming nieuwe kascommissie.

  Marion Iris is nu twee jaar kascommissielid geweest, en mag niet herkozen worden. Henk Masselink en ook
reserve kc lid Boelie Boelens mogen wel allebei herkozen worden.

10. Bestuursmutaties.

  Aftredend is Jan Maarten Winkel; hij is herkiesbaar.

  Verdere rooster van aftreden:

  Henk de Groot     2012

  Harrie Rutten       2014

11. Waarneemcommissie: Eventuele activiteiten in 2011 en 2012.

12. Mondeling verslag van de afgevaardigden naar de verenigingsraad van de KNVWS.

13. Verkiezing nieuwe verenigingsraad afgevaardigden.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

Agenda Algemene ledenvergadering te houden op 14 mei 2011 in de Volkssterrenwacht Bussloo
 

Aan de leden van DOA
Leden die een inlogcode (username) en password wensen voor de ledenlogin op de website van de IOTA-ES (www.
iota-es.de) kunnen dit uitsluitend aanvragen via e-mail: info@doa-site.nl
 
Harrie Rutten, president
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Verslag ALV 2010

1. Om 15:57:50 uur opent Harrie de vergadering.

2. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

3. Notulen van de vorige ALV: Er zijn geen opmerkingen op het verslag. In het verslag staat dat Hans Govaarts
vorig jaar afscheid genomen heeft als bestuurslid, maar omdat hij toen niet aanwezig kon zijn, is hij ook
nog nooit bedankt voor zijn inzet. Harrie doet dat nu; hij spreekt zijn waardering uit voor het vele werk
wat Hans gedaan heeft en verrast hem met een doosje uitzonderlijke bieren.

4. Jaarverslag van de secretaris: Geen opmerkingen over de inhoud. Harrie merkt op dat planetoïden bedek
kingen een steeds belangrijker deel gaan vormen van alle waarnemingen van de vereniging.

5. Jaarverslag van de penningmeester: Vorig jaar waren er tekorten, o.a. door de hoge kosten van Occultus.
Dankzij de contributieverhoging met ingang van 2010 zijn dit jaar geen tekorten meer te verwachten.

6. Verslag van de kascommissie: De kascommissie, bestaande uit Monique en Marion Iris zijn van mening
dat de financiële administratie netjes en zorgvuldig is bijgehouden. Ze stellen voor de penningmeester te
dechargeren, waar de vergadering mee instemt. Wat ze nog wel willen opmerken is dat er iets meer rente
te behalen valt als er wordt overgegaan van rentemeer rekening naar toprekening. Ook stellen ze voor de
post donaties niet in de begroting op te nemen, omdat het een onvoorziene post is, waar je niet vanzelf
sprekend van uit kunt gaan.

7. Benoeming nieuwe kascommissie: Marion Iris mag nog een keer herkozen worden, Monique zit er al twee
jaar, dus die mag niet verder. Henk Masselink en Boelie stellen zich beschikbaar. Marion Iris wordt her
kozen, en Henk en Boelie worden allebei gekozen, waarbij Boelie dan reserve is.

8. Begroting 2010: Er is een andere drukker gevonden voor Occultus waardoor de kosten wat lager uitvallen,
verder geen opmerkingen.

9. Bestuurmutaties: Harrie is aftredend als voorzitter, maar stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.
Er zijn geen tegenkandidaten. Harrie wordt met algemene stemmen herkozen, waarbij tevens de waardering
wordt uitgesproken over zijn inzet in de afgelopen periode. Rooster van aftreden:
            Jan Maarten Winkel    penningmeester          2011
            Henk de Groot             secretaris                     2012
            Harrie Rutten               voorzitter                    2014

10. De waarneemcommissie is afgelopen jaar niet bij elkaar geweest. Mogelijk gaat dat op 5 juni gebeuren.

11. Verslag verenigingsraad: Er is niemand van de afgevaardigden naar de VR op 7 mei in Utrecht geweest.
Harrie was daar wel bij in de rol van coördinator werkgroepen. Belangrijkste punt uit de VR is wel de
komende aanpassing van de Statuten. Door deze aan te passen moet het mogelijk worden ook stichtingen
toe te laten tot de vereniging. Tevens wil men af van de dwingende accountantscontrole, welke nu 15% van
het jaarbudget opslokt. Daarvoor in de plaats komt dan de controle door de kascommissie. Over het al
gemeen moeten de statuten wat minder beperkend worden, en worden meer zaken ondergebracht in het
huishoudelijke reglement. Inmiddels is er een commissie ingesteld welke de statuten gaat hervormen. In
het najaar komen er 2 vergaderingen om nog voor het volgend jaar de nieuwe statuten rechtsgeldig te
krijgen.

12. Verkiezing nieuwe afgevaardigden: Boelie is niet meer beschikbaar. De aanwezige VR afgevaardigden Adri
en Jan Maarten willen het wel blijven doen. Voor de afgevaardigden die niet aanwezig zijn is niet bekend
of ze ermee door willen gaan. Afgesproken wordt dit nader te bezien; er mogen immers tot 1 week voor
een verenigingsraad nieuwe afgevaardigden benoemd worden.

13. Rondvraag: Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

14. Om 16:44:10 uur sluit Harrie de vergadering.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen,
gehouden op 15 mei 2010 in de Volksterrenwacht Bussloo.
 
Aanwezig zijn:
Boelie Boelens, Henk Masselink, Jan Maarten Winkel, Marion Iris van der Linden, Adri Gerritsen, Monique de
Kock, Jan Hazendonk, Hans Govaarts, Harrie Rutten, Wim Nobel en Henk de Groot.
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Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2010 van de Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen.
 
Leden:
Het aantal leden in het jaar 2010 bedroeg 56, een afname van 1 ten opzichte van 2009. Op 28 juni is Jan Boonstra
ons ontvallen op een leeftijd van 82 jaar. Jan is altijd een trouw en gewaardeerd lid geweest van onze vereniging.
 
Bestuur:
De samenstelling van het bestuur is in 2010 niet gewijzigd. Harrie Rutten was in 2010 aftredend en is herkozen.
 
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Voorzitter Harrie Rutten aftredend in 2014

Secretaris Henk de Groot aftredend in 2012

Penningmeester Jan Maarten Winkel aftredend in 2011

Kascommissie in 2010:
Monique de Kock
Marion Iris van der Linden
 
Occultus:
Het orgaan van de vereniging verscheen in 2010 vier keer met in totaal 108 pagina’s. Er werd gewisseld van
drukker, waardoor de kwaliteit van het blad weer verbeterd werd. Er zijn onder andere de volgende onderwerpen
behandeld: Occultus 100, Enkele bijzondere bedekkingen, Sterbedekkersdag 2010, De wraak van Koning Winter,
Verslag van Sterbedekkersdag X in Bussloo, In Memoriam Jan Boonstra, 472 Roma: een planetoïdebedekking
met een bittere nasmaak, Esop XXIX in York, Grazprep, Minizonsverduistering om Middernacht, In Memoriam
Andrew Elliott, Uitwerkingen van expedities, Bijzondere waarnemingen c.q. ervaringen en natuurlijk de vaste
rubrieken van voorspellingen van bedekkingen door Maan en planetoïden, het jaarverslag en het verslag van de
jaarvergadering.
In de bijlage van dit jaarverslag is een index van redactionele artikelen opgenomen.
De voorpagina van het blad werd vormgegeven door Jan Adelaar, terwijl de rest van het blad vormgegeven werd
door Jan Maarten Winkel.
 
Internationale contacten:
Henk de Groot en Harrie Rutten bezochten de ESOP XXIX (European Symposium on Occultation Projects) in
York (UK). Deze vond plaats op de universiteit. Op vrijdagavond 20 augustus kwamen de meeste deelnemers aan.
Zaterdag en zondag waren gevuld met voordrachten van de deelnemers en een bezichtiging van het bescheiden
universiteitsmuseum met optische meetinstrumenten. Maandag was er een excursie naar de radiotelescoop van
Jodrell Bank, en op de laatste dag, dinsdag werden locale bezienswaardigheden bekeken. Er waren 35 deelnemers
uit heel West Europa.
 
Sterbedekkingen door planetoïden:
Het afgelopen jaar was de klapper de bedekking door (472) Roma op 8 juli 2010. Deze sterbedekking werd door
maar liefst 17 leden waargenomen en gerapporteerd. Helaas werd er dankzij een verkeerde sterpositie alleen door
Detlef Koschny een bedekking gezien.
In totaal werden er door 17 waarnemers 47 waarnemingen aan 26 gebeurtenissen verricht. De waarnemers waren
Van Ballegoy (1), I. Blommers (1), L. Blommers (1), Bredner (6), Bus (1), Gerritsen (1), De Groot (16), Kivits (1),
De Kock (1), Koschny (1), Van der Linden (1), Masselink (1), Rutten (9), Schaffer (1), Schalk (1), Scholten (1) en
Winkel (3).
 
Op 16 februari heeft Henk de Groot naar (28761) 2000 HU12 gekeken, maar had geen bedekking.
Op 20 februari heeft Henk de Groot naar (916) Juliana gekeken, maar had waarschijnlijk geen bedekking. Henk
had last van dunne bewolking. Gedurende 2 fields was de ster verdwenen (duur 0,08 sec). Dit was 7 seconden voor
het voorspelde tijdstip van bedekking.
Ook op 20 februari heeft Jan Maarten Winkel naar (130) Elektra gekeken, maar had geen bedekking. Vanuit
Engeland hebben 7 waarnemers wel een bedekking waargenomen, met een duur tussen 6,4 en 13,9 seconden. Zie
figuur 1 voor de koorden.
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Op 4 juni heeft Eberhard Bredner (in samenwerking met zijn vrouw Birgit Wickord en met Francois Colas) vanuit
Parijs naar (80) Sappho gekeken, en had een bedekking van 7,2 seconden. Zie figuur 3 voor hun registratie. Nog
eens 10 andere waarnemers uit Engeland, Frankrijk en Italië hadden een bedekking met een duur tussen 1,24 sec
en 7,47 sec. Zie figuur 4 voor de koorden.

Op 2 maart heeft Harrie Rutten naar
(3195) Fedchenko gekeken, maar
had geen bedekking.
Ook op 2 maart heeft Harrie Rutten
naar (9573) Matsumotomas geke
ken, maar had geen bedekking.
Op 7 maart hebben Henk de Groot,
Harrie Rutten en Jan Maarten Win
kel naar (2929) Harris gekeken,
maar hadden geen bedekking.
Op 10 maart heeft Eberhard Bredner
naar (11) Parthenope gekeken en
had een bedekking. Nog eens 2
waarnemers in Duitsland, en 1 waar
nemer in België hadden een bedek
king.

Figuur 1.
 
Op 18 maart heeft Henk de Groot
naar (1012) Sarema gekeken, maar
had geen bedekking.
Op 21 april hebben Henk de Groot
en Harrie Rutten naar (4250) Perun
gekeken, maar hadden geen bedek
king.
Op 22 april heeft Eberhard Bredner
naar (166) Rhodope gekeken, en had
een bedekking van 2,04 seconden.
Ook Martin Dentel (Duitsland) had
een bedekking, met een duur van
slechts 0,80 seconden. Zie figuur 2
voor de koorden.
 
Figuur 2.

Figuur 3.

Figuur 4.
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Op 8 juli heeft Harrie Rutten naar (3925) Tret’yakov gekeken, maar had geen bedekking.
Ook op 8 juli hebben 17 leden van DOA naar de bedekking van delta Oph (magnitude 2,7) door (472) Roma ge
keken. Alleen Detlef Koschny had een bedekking van 3,92 seconden (zie figuur 5). Dit waren de overige waarnemers
(die een waarneemverslag hebben ingestuurd en lid zijn van DOA, op alfabetische volgorde): Erwin van Ballegoij,
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 Occultus 102. In totaal hebben er meer dan 230 mensen deze sterbedekking probe
ren te verschalken, waarvan er ruim 60 een positief resultaat 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 naar de afstand tot Roma). Zie tevens Occultus 103 voor een verslag over deze bijzondere
sterbedekking.

Op 15 juli hebben Henk de Groot en Harrie Rutten naar (18971) 2000 QY177 gekeken, maar hadden geen bedek
king.
Op 19 juli heeft Harrie Rutten naar (2460) Mitlincoln gekeken, maar had geen bedekking.
Op 7 augustus heeft Henk de Groot naar (1143) Odysseus gekeken, maar had geen bedekking.
Op 3 september heeft Henk de Groot naar (1794) Finsen gekeken, maar had geen bedekking.
Op 19 september heeft Henk de Groot naar (24244) 1999 XY101 gekeken, maar had geen bedekking.
Op 20 september heeft Eberhard Bredner naar (42) Isis gekeken, maar had geen bedekking. Farago en Michels
(Duitsland) hadden wel een bedekking met een duur van respectievelijk 1,82 sec en 2,8 seconden. Er was sprake
van een flinke zuid-shift.
Op 12 oktober heeft Henk de Groot naar (523) Ada gekeken en had een bedekking van 2,38 sec. Halverwege de
bedekking kwam het sterretje gedurende 0,14 seconde even weer tevoorschijn.
Op 13 oktober heeft Eberhard Bredner naar (1159) Granada gekeken op 6 km ten noorden van de voorspelde
centrale lijn, maar had geen bedekking. Ook andere waarnemers in het traject hadden een mis. Het is onduidelijk
waar het pad werkelijk lag.
Op 22 oktober heeft Henk de Groot naar (63273) 2001 DH4 gekeken, maar had geen bedekking.
Op 31 oktober heeft Henk de Groot naar (213) Lilaea gekeken, maar had geen bedekking. Tim Haymes (UK) had
wel een bedekking, met een duur van 7,10 seconden. Er was sprake van een noord shift.
Op 23 november heeft Henk de Groot naar (5711) Eneev gekeken, maar had geen bedekking.
Op 8 december heeft Henk de Groot naar (348) May gekeken en had een bedekking met een duur van 3,5 seconden.
Op 9 december heeft Henk de Groot naar (302) Clarissa gekeken, maar had geen bedekking.

Figuur 5.
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Datum Planetoïde Waarnemer Lokatie B Lokatie L Verdwijning Verschijning Duur (s)

16 februari (28761) 2000 HU12 H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

20 februari (916) Juliana H. de Groot N51d50m E05d48m 01:53:02,04 01:53:02,12 0,08

20 februari (130) Elektra J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

2 maart (3195) Fedchenko H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

2 maart (9573) MatsumotomasH. Rutten N51d29m E06d11m - - -

7 maart (2929) Harris H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

7 maart (2929) Harris H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

7 maart (2929) Harris J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

10 maart (11) Parthenope E. Bredner N51d41m E11d46m 18:22:33,9 18:22:45,4 11,5

18 maart (1012) Sarema H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

21 april (4250) Perun H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

21 april (4250) Perun H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

22 april (166) Rhodope E. Bredner N53d07m E09d58m 19:54:23,39 19:54:25,43 2,04

4 juni (80) Sappho E. Bredner N48d50m E02d20m 23:41:22,4 23:41:29,6 7,2

8 juli (3925) Tret’yakov H. Rutten N50d50m E06d30m - - -

8 juli (472) Roma E. van Ballegoij N51d44m E05d32m - - -

8 juli (472) Roma I. Blommers N50d29m E06d09m - - -

8 juli (472) Roma L. Blommers N50d29m E06d09m - - -

8 juli (472) Roma E. Bredner N51d47m E07d46m - - -

8 juli (472) Roma P. Bus N53d13m E06d33m - - -

8 juli (472) Roma A. Gerritsen N51d51m E07d42m - - -

8 juli (472) Roma H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

8 juli (472) Roma W. Kivits N51d38m E06d05m - - -

8 juli (472) Roma M. de Kock N51d20m E04d01m - - -

8 juli (472) Roma D. Koschny N52d13m E07d40m 21:57:39,75 21:57:44,39 4,64

8 juli (472) Roma M. van der LindenN50d56m E06d40m - - -

8 juli (472) Roma H. Masselink N50d56m E06d40m - - -

8 juli (472) Roma H. Rutten (vis) N50d50m E06d30m - - -

8 juli (472) Roma H. Rutten (vid) N50d50m E06d30m - - -

8 juli (472) Roma F. Schaffer N51d12m E07d01m - - -

8 juli (472) Roma G. Schalk N51d40m E07d36m - - -

8 juli (472) Roma A. Scholten N52d15m E08d14m - - -

8 juli (472) Roma J.M. Winkel N51d20m E04d01m - - -

15 juli (18971) 2000 QY177 H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

15 juli (18971) 2000 QY177 H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

19 juli (2460) Mitlincoln H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

7 augustus (1143) Odysseus H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

3 september (1794) Finsen H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

19 september (24244) 1999 XY101 H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

20 september (42) Isis E. Bredner N48d56m E06d07m - - -

12 oktober (523) Ada H. de Groot N51d50m E05d48m 00:07:46,48 00:07:48,86 2,38

13 oktober (1159) Granada E. Bredner N51d25m E09d12m - - -

22 oktober (63273) 2001 DH4 H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

31 oktober (213) Lilaea H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

23 november (5711) Eneev H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

8 december (348) May H. de Groot N51d50m E05d48m 23:44:23,8 23:44:27,3 3,5
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Datum Planetoïde Waarnemer Lokatie B Lokatie L Verdwijning Verschijning Duur (s)

9 december (302) Clarissa H. de Groot N51d50m E05d48m - - -

 

Waarnemer Eerste halfjaar 2010 Tweede halfjaar 2010 Totaal

  Intredes Uittredes Rakende Intredes Uittredes Rakende  

Ballegoij, Erwin van 1           1

Boschloo, Roelof 3     2     5

Edens, Esdert 46     14 7   67

Kock, Monique de 22 1         23

Rutten, Harrie 125     11     136

Scholten, Alex 5           5

Tenbergen, Tom 2           2

Vandenbulcke, Geert 23           23

Winkel, Jan Maarten 37 1   3     41

Zanstra, Wim 4 1         5

Totaal 268 3 0 30 7 0 308

Totaal   271     37   308

Tabel 1. Aantal waarnemingen per waarnemer.
 
Het jaar 2010 is een bovengemiddeld jaar, maar komt zeker niet voor in de top tien. Zie figuur 1.

Figuur 2.Figuur 1.

Voor wat het cumulatieve aantal
waarnemingen betreft zijn we aan
het eind van de eerste helft van vorig
jaar door de 13000 limiet gegaan. We
zitten nu op 13042 waarnemingen
sinds 1946. Zie figuur 2.

Sterbedekkersdag in Bussloo:
Op 15 mei is de jaarlijkse sterbedekkersdag gehouden, alweer voor de tiende keer op de volkssterrenwacht Bussloo.
Het aantal deelnemers was dit wat minder, namelijk 11 leden. Ook dit jaar verzorgden enkele leden weer lezingen
over met name de Japanse satelliet Kuguya, Venus bedekkingen, waarnemen van Planetoïden bedekkingen en
natuurlijk de dan aanstaande bedekking van Roma. Tussendoor is er natuurlijk heerlijke soep, de zon kon nog
even bekeken worden met een telescoop met H-alpha filter en er was nog tijd om tijdens de lunch onderling erva
ringen uit te wisselen.
 
De bedekking van Roma:
Hoogtepunt in 2010 was ongetwijfeld de bedekking van een magnitude 2,7 ster door de planetoïde Roma. De
bedekking was al lang van te voren en breed aangekondigd, onder andere ook door de vereniging. Het weer
werkte ook mee, en op een mooie heldere zomeravond hebben vele honderden mensen ’s avonds geprobeerd de
bedekking waar te nemen. Maar liefst 224 waarnemers hebben hun waarneming ingestuurd. Toch stond een
meerderheid van de waarnemers buiten het bedekkingspad; enkele tientallen, waaronder één lid hebben een
daadwerkelijke bedekking gezien. Dat had te maken met de relatief grote onnauwkeurigheid van de positie van de
ster, en ook met het feit dat Roma “op z’n smalst” voor de ster langs schoof.
 

De waarneemformulieren zijn via de emailservice Planoccult doorgestuurd naar Bureau des Longitudes in Parijs.
Tevens zijn de resultaten op Internet gepubliceerd door Eric Frappa.
 
Sterbedekkingen door de Maan in 2010
In 2010 zijn in totaal 308 waarnemingen aan sterbedekkingen door de Maan verricht. Daarvan waren 271 in de
eerste helft van 2010 en (slechts) 37 in de tweede helft. Er waren geen waarnemingen aan rakende sterbedekkingen.
Het weer was in het tweede halfjaar erg slecht, hetgeen zich weerspiegelt in het aantal waarnemingen. Zie tabel 1.
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Januari, nr 99 Jupiter bedekt 45 Cap B Boelens

  234 Barbara - a cracked windscreen and the graze of HIP 116422 E Bredner

  Watts versus Kaguya J M Winkel

April, nr 100 Occultus 100 H Rutten

  Enkele bijzondere bedekkingen door planetoïden H de Groot

  De wraak van koning winter H Rutten

  29 december, een bijzondere dag H Rutten

Juli, nr 101 Verslag van de sterbedekkersdag in Bussloo H de Groot

  In Memoriam Jan Boonstra H Bril

Oktober, nr 102 472 Roma, een planetoïde bedekking met een bittere nasmaak A Gerritsen

  Esop XXIX in York H Rutten/H de Groot

Bijlage: Index inhoud Occultus 2010.

Financieel verslag over 2010

Inkomsten   Begroot Uitgaven   Begroot

Contributie 56 leden    1.120,00 1.120,00 Occultus port    383,72    350,00

Donaties      23,08      35,00 Occultus druk    813,19    650,00

Rente      47,04      35,00 KvK      26,14      25,00

Auteursvergoeding      40,00   Sterbedekkersdag          82,00    100,00

Watec    500,00   Watec    500,00  

      Reiskosten        25,00

      Lidmaatschap IOTA      20,00      20,00

      Waarneemakties        10,00

      Verzekering      42,93      35,00

      Bankkosten      36,30      25,00

ALV uit reserve      82,00    100,00 Website      47,00      50,00

Nadelig Saldo    146,96   Bestuurskosten        7,80  

  1.959,08 1.290,00   1.959,08 1.290,00

Activa   Passiva  

Girorekening    195,71 Contr.2011 al ontvangen      60,00

Rentemeerrekening 2.783,90    

ACH77    164,02 Reserve t/m 2010 3.083,63

  3.143,63   3.143,63

Staat van baten en lasten
 

 
Balans per 31 december 2010
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Reserve per 1 januari 2011      

Reserve t/m 2009 3.312,59 Reserve t/m 2010 3.083,63

    ALV uit reserve      82,00

    Nadelig Saldo    146,96

  3.312,59   3.312,59

Toelichting op ACH77:      

Verkocht 0 ACH77      

Voorraad per 31 dec 2010      

2 stuks à 82,01    164,02 (naar Balans)  

     164,02    

 

Begroting voor 2011
Inkomsten   Uitgaven  

Contributie, 56 leden  1.120,00 Occultus verzendkosten    400,00

Donaties      25,00 Occultus drukkosten     580,00

Rente      45,00 Bestuurskosten (website)      50,00

ALV uit reserve    100,00 ALV     100,00

    Reiskosten       25,00

    Waarneemakties       10,00

    Lidmaatschap IOTA       20,00

    Kamer van Koophandel      25,00

    Bankkosten       35,00

    Verzekering       45,00

  1.290,00   1.290,00
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Supermaan.
Foto van de super Volle Maan, genomen door Bart Veltman vanaf Volks
sterrenwacht Corona Borealis. De Maan wordt gereflecteerd in het water
van De Breuly.
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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