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Redaktioneel
In het vorige nummer stond een
foto reportage van de ringvormige
zonsverduistering van mei 2012.
Nu volgt het verhaal, geschreven
door Henk Masselink, van deze
geslaagde reis naar Amerika.
 
Op 15 juli werd Jupiter bedekt
door de Maan. Voor de meeste
Nederlanders was het bewolkt,
maar toch waren er enkele geluk
kigen onder ons. Boelie Boelens
heeft het kunnen vastleggen en
heeft er een spannend verhaal over
geschreven.
 
Ik wens u veel leesplezier met deze
Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Om door een ringetje te halen
Verslag van de expeditie naar de ringvormige zonsverduistering op 20 mei 2012 in de USA waargenomen door
Henk Bril, Rob en Giena van der Weg-Trip en Henk Masselink.
 
Door Henk Masselink
 
Stel, je hebt de mogelijkheid om alle ingrediënten voor een geslaagde eclips zelf te bepalen. Nou, dan zal je dat echt
wel weten:
Heel heldere strakblauwe lucht met de zon op aangename zichthoogte; een warm klimaat; een vrij uitzicht tot aan
de horizon; een goed en gepassioneerd gezelschap van zeg vier personen; een dikke auto om bij die beste waar
neemplaats te geraken en aan boord de meest geavanceerde lichtgewicht waarneemspullen.
Wel, weet je: dat is allemaal gelukt!!

Wat hadden we een schitterende
waarneemplek op locatie 37:30:47.6
NB en 111:58:00.7 WL op een hoog
te van 1801 meter. Gevonden na een
grondige verkenning daags voor de
eclips in het Kodachrome Basin
State Park in de staat Utah, niet ver
van het plaatsje Tropic.
Het was een stralende dag en met de
zon bij aanvang van de eclips op een
aangename zichthoogte van ca.18
graden. Warme dag met alleen ons
vieren in die overweldigende natuur
met adembenemende vergezichten
en met rotsformaties welke deden
denken aan kastelen en trollen.
Daarbij dan ook nog die buitenge
wone stilte en al helemaal geen
drommen mensen die je voor de voet
dreigen te lopen. Ideaal!! We zaten
trouwens net niet op de centrale lijn

maar op 45 km ten noorden ervan
(dat is een minpuntje).
In het vorige nummer van Occultus
(nr. 109) was al een klein voorproef
je te zien met diverse foto’s. Wel,
geachte lezer, ga nu eens naar het
YouTube kanaal van Henk Bril
(zoeken op Astrobril) en zoek daar
voor een belevenis van de eclips als
was je er zelf bij. Dit grappige filmpje
van ca. 4 minuten is gemaakt met een
camera die elke seconde een opname
maakt. Er is goed te zien waarmee
we ons bezig hebben gehouden, hoe
we genoten van het spektakel en dat
we een rondedansje maken en een
biertje vatten op de goede afloop.
Merk ook op dat we bezoek kregen
van een soort rendier (“Snert” ge
doopt). Verder is er een prachtige
realtime compilatie, gemaakt door

Henk Bril en Adri Gerritsen van de
verduistering. Dit filmpje begint 3
minuten voor T2 en eindigt 3 minu
ten na T3. Ga ervoor zitten, ontspan
je dan, en geniet ervan. Omdat dit
mijn eerste ringvormige was, was ik
erg benieuwd naar wat ik kon ver
wachten. Ik ben geenszins teleurge
steld, maar eerder verrast. Het be
gint als bij een totale, na T1 groeit de
deuk in de zon gestaag. Maar er is
toch bij het naderen van T2 (het
begin van de ringvormige fase) dat
het spannend wordt. Die twee “ho
rens” van de zonsrand zie je gewoon
naar elkaar toe groeien!! Het be
weegt en let op: daar worden de
Bailey’s Beads zichtbaar!! Ze blijven
enige seconden, als het ware, plak

Foto 1. Grand Canyon.
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ken aan de maanrand binnen dat
zeer smalle licht dat elkaar nu raakt.
En dan staan die twee hemellicha
men samen te pronken. Om door een
ringetje te halen. Met T3 (einde van
de ringvormige fase) was ik goed
voorbereid toen alles achterstevoren
plaats vond.
Voor de liefhebbers: deze verduiste
ring was nummer 58 van 73 van
Saros 128.
De tijdstippen:

T1 00:23:11.3 UT1

T2 01:31:37.4 UT1

Max 01:33:45.6 UT1

T3 01:35:53.7 UT1

T4 02:36:41.3 UT1

 

 
We hebben het gehele spektakel ge
volgd totdat de zon - nog gedeeltelijk
verduisterd - achter een bergwand in
de verte onderging. Henk B gebruik
te een Canon 7D en een 100-300mm
Sigma f/4 telelens en een 1.4x exten
der. Ik had een Canon 450D en een
Canon 300mm telelens. Schitterende
foto’s gemaakt.
 
We begonnen onze reis in Düssel
dorf en met een tussenstop in Miami
vlogen we naar Los Angeles. Best
wel een lange zit. Maar LA maakte
alles goed. Ons hotel lag midden in
Hollywood en de volgende dag met
een al bezochten we het indrukwek
kende Memorial Park Cemetery
waar grootheden als Rudolf Valen
tino, Cecil B. DeMille, Douglas
Fairbanks, Johnny Ramone e.v.a.
hun laatste rustplaats hebben. Daar
na toch maar doorrijden naar Las
Vegas, want we hebben een strakke
planning omdat we slechts 10 dagen
ter beschikking hebben voor onze
reis (16-26 mei). We hebben veel
gezien onderweg, maar helaas ook
heel veel niet...
Autorijden vind ik geweldig fijn in
Amerika, ‘keep your lane’ is een
prima rijmethode en op cruise con
trol is het een lust. Eenmaal in de
goklusthof konden Henk B en de
anderen hun hart ophalen aan de
vele games en hun verleidingen.
Henk ontfutselt op geraffineerde
wijze de bank $9 bij een eerste inleg

van slechts $1. Na een overnachting
in het riante Trump hotel nog een
maal over The Strip gereden als af
sluitend ererondje en weer op weg.
Het landschap verandert en wordt
ruiger en een snelweg die prachtig als
een slang daar doorheen slingert met
steeds minder auto’s - op naar het
Zion National Park nabij Hurricane
in Utah. Overweldigende roodbrui
ne rotsformaties, grote uitgesleten
bogen in het mooie namiddag zon
licht. We boffen met Rob want hij
heeft verstand van geologie en laat
ons goed kijken naar wat je allemaal
kunt zien in de steenlagen. Verder
naar het noorden langs Dixie Nati
onal Forest naar het gehucht Tropic.
Hier hebben we twee dagen uitge
trokken om rond te kijken en om een
geschikte waarneemplek te vinden.

Hoewel het nabij gelegen Bryce
Canyon Park ons in eerste instantie
aanlokkelijk aankeek hebben we
toch besloten om daar niet heen te
gaan omdat we niet verzeild wilden
raken in drommen eclipstoeristen
die met lokale parkrangers en diver
se astronomen uitleg kregen wat een
ringvormige eigenlijk voorstelt. Nee,
wij besluiten het Kodachrome Basin
State Park als het onze te beschou
wen. Welnu, de avond voor de eclips
zijn we met ons vieren een feestje aan
het bouwen in onze motelkamer en
het loopt al tegen middernacht. We
gaan maar eens naar bed willen we
op DE dag fit zijn.

Foto 2. Las Vegas.

Foto 3. De Melkweg.
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En toen, om middernacht precies,
werd alles plotseling pikdonker. De
Mormonen (het barst in Utah van
deze figuren), dachten we, rustdag,
geen energie verbruik. Hoe is het
mogelijk... En het licht bleef uit. Na
10 minuten, bezig kaars en zaklamp
zoekend, wij allemaal naar buiten:
ongelofelijk, wat een sterrenhemel.
Die Melkweg, al die vlekjes en diep
zwarte achtergrond. Hup, niks naar
bed, verrekijker, fototoestel en sta
tief opgehaald en Henk B aan het
fotograferen. Pijpnevel, hart van de
Melkweg, de Andromedanevel op de
horizon hoe scherp reeds. Wat een
details en wederom die stilte. Helaas
was de bolhoop Omega Centauri
(NGC 5139) al onder... Zo moet het
altijd zijn geweest totdat de lamp
werd uitgevonden en de mensen
bang werden voor het donker. Tot
tegen vieren hebben we met ons vie
ren dit onverwachte feest als ex
traatje gevierd. Toch maar een keer
gaan slapen. (De volgende ochtend
bleek het toch om een ‘ordinaire’
stroomstoring te gaan).
De eclipsdag was stralend en we
konden op ons gemak de superplek
vinden om te gaan waarnemen.
Picknickspullen, drinken en ‘Fred’
aan een boom gebonden met Duct
Tape. ‘Fred’ is de roepnaam van die
beroemde camera van Henk B die
elke seconde een frame maakt. Hier
door is de sfeer goed vastgelegd en
inmiddels wereldberoemd dankzij
YouTube. Trouwens, ‘Fred’ heeft
gedurende onze gehele reis voorin de
auto vastgeplakt gezeten op het
dashboard. Alle ritten en belevenis
sen zijn vastgelegd. Ik geniet nog
steeds na. Tijdens de eclips heb ik
ook mijn dubbele schaduwgrenzen
vastgelegd. Voor het maximum lin
kerzijde onscherp en rechterzijde

scherp. Na het maximum juist an
dersom. Heel vreemd gezicht. Henk
B maakte van steeds dezelfde rode
rots elke 5 minuten een foto met een
vaste belichtingstijd. Heel duidelijk
is de lichtafname te zien. Rob en
Giena en ook Henk B maten de
temperatuurschommelingen (zie de
grafiek in nr. 109). De interpretatie
is lastig omdat het al laat in de na
middag was en we geen vergelijkbaar
temperatuurverloop hebben van een
gewone namiddag. Ja, aan alles
komt een eind, dus nadat de zon nog
steeds gedeeltelijk verduisterd was
ondergegaan, hebben we de boel
opgeruimd, de mooie plek bedankt
voor de gastvrijheid en toen nog naar
Kanab, een pittig ritje in het donker
na een lange dag.
Maar daar aangekomen in het hotel
kreeg Giena het droevige bericht uit
Nederland dat haar vader was ge
storven. Zij en Rob moesten naar
huis. We kregen ook nog voor die
nacht een ander hotel in Kanab
aangewezen. Van daaruit is de vol
gende ochtend al heel snel door de
hotelmanager zelf aangeboden om
hen naar Cedar City te rijden, terwijl
de ANWB intussen fantastisch werk
heeft verricht door vluchten via De
troit naar Amsterdam te boeken. Zo
hebben Henk en Henk dan deze reis
met z’n tweetjes moeten vervolgen.
Even anders, ja.
Wij zijn hier in Kanab op de cowboy-
en filmtour gegaan. Nostalgie! Het
walhalla van films opgenomen in de
60er jaren is hier. ‘Gunsmoke’ bij
voorbeeld. Alles staat er nog, de sa
loons, de bajes (daar zaten we vast
omdat we geen kopij zouden hebben
voor Occultus 109), de affiches en de
bank die werd overvallen. Prachtig.
Strakke planning, dus doorrijden
naar Page, de Glen Canyon Dam.

Omdat Henk B zo ontzettend veel
foto’s onderweg maakt hebben we
afgesproken dat ik rijd en Henk op
elk moment kan uitroepen STOP,
FOTO. Ik stop dan, ik krijg te horen
ietsjes terug, nee, halve draai voor
uit, ja goed, FOTO!! Nou, deze
werkwijze ging erg fijn. De Glen
Dam is erg hoog (diep) en ik had last
van hoogtevrees, maar mooi wel
alles goed gezien. Lekkere hambur
gers onderweg met cola en “root
beer”, Yes, this is America. Door
naar de Grand Canyon, onderweg
nog een paar dinosaurusvoetstap
pen gezien bij Tuba City. Later die
middag kom je dan in G.C. South
City. Wij meteen naar de randen van
de Canyon. Ik was verbluft. Het is
niet te bevatten: die omvang, de
dieptes, de vormen, de kleuren en
dan ook nog de ondergaande zon. Ik
heb het maar gewoon waargenomen
en in me opgenomen. De volgende
morgen (héél vroeg!) direct nog een
keer naar de plekken vlak lang de
steile randen, je mag overal komen,
wel eigen risico. Nu met de zon in de
rug. Heel andere kleuren en ik ben
me nog meer bewust van de omvang
en de peilloosheid. De Colorado ri
vier is nauwelijks zichtbaar vanaf
mijn plek, zo diep. Ook hieraan
komt een eind en we rijden (strakke
planning) zuidwaarts richting Flag
staff. We moeten de welbekende
Meteor Crater helaas links laten
liggen. Wel onderweg het vliegtuig
museum ‘Planes of Fame’ bezocht.
Met nog een Superconstellation te
zien uit mijn jonge jeugdtijd. Bij
Flagstaff rijden we de snelweg weer
op richting Kingman, maar dat
duurt niet te lang, want we gaan
opnieuw op de nostalgische tour, nu
Route 66!! Nieuw hoogtepunt. Ja, de
sfeer is nog goed te proeven hoe het
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er toen aan toe ging. Booming. Maar
tja, it’s all over now. Wat rest is veel
schroot en verlaten benzinepompen.
Tussen al dit ontdekken we Bob, een
oudere man wonend in zijn houten
huis langs de route 66 te midden van
al die roestbakken in zijn tuin en hij
eet rustig van zijn barbecue. Fier,
helder, gezet, sinterklaasbaard met
een rode band in het haar. Naar mijn
mening een levende herinnering,
maar hij is geen roestbak: “The older
I get, the more lazy I am.” Prachtige
ontmoeting. Henk heeft hem een
paar foto’s gestuurd van ons samen.
Kingman is heel fijn. We hebben
getracht de bedekking door de maan
van 18 Gem. waar te nemen (mag.
4.2). Helaas was het nog te licht tij
dens deze occulte bedoening, maar
we hebben wel een uurtje later een
mooie samenstand kunnen bemach
tigen. Route 66 blijft ons boeien.
Door de bergen een weg met honder
den slingerbochten en een vreemde
cantina in the middle of nowhere 
maar wel alle LP’s van de Rolling
Stones aan de muur (en ook nog eens
allemaal gesigneerd!) naar Oatman,
Mohave Valley, erts en dus mijnen.
Clark Gable en Carole Lombard
hadden hier hun “honeymoon night”.
Wilde(?) ezels (die noemen ze daar
‘Burros’) loslopend door het stadje
als nazaten uit de gloriedagen van
geld en transport. Strakke planning:
we eindigen deze bijzondere route 66
en rijden via Lake Havasu City over
de Parker Dam naar het Joshua Tree
National Park en logeren in Yucca
Valley. Hier nemen we wat rust
(volgens de planning). We verken
nen het bloedhete park met zijn ka
rakteristieke begroeiing. Staan we
daar te genieten op het uitzichtpunt
Keys View, staan daar ook drie
vrouwen elkaar te fotograferen.
Henk B vraagt: “zal ik een foto van
jullie drieën maken?” OK dus. We
komen in gesprek. Zij hebben Duitse
wortels en een van hen kent een Ne
derlands liedje. Welke dan? vraagt
Henk. Ze begint spontaan in zingen
uit te barsten: Zie ginds komt de
stoomboot... Helemaal het eerste
couplet uit haar hoofd, ter plekke.
Applaus! Henk leert haar het tweede
couplet. Prachtige ontmoeting. Op
naar de laatste dag, op naar Holly

wood opnieuw, nu naar Main Street.
Prachtig ingelegde tegels in stervorm
met namen van alle beroemdheden
noem maar op, David Bowie, Bob
Hope, en veel flanerende typetjes
zoals Marilyn Monroe, Michael
Jackson, nou ja, te veel om op te
noemen. Een heel mooi einde van
onze trip met veel hoogtepunten.
Eenmaal terug op het vliegveld LAX
laten we ons het koud bier goed
smaken!! We vliegen via Londen
terug naar Düsseldorf, een schitte
rende ervaring rijker.

Foto 5. Henk Masselink en Rob 'I'm
a bit lazy'.

Foto 6. Hollywood - walk of fame.

 
Met dank aan Adri Gerritsen voor
divers rekenwerk en vele beeldbe
werkingen, en aan Henk Bril voor
alle superfoto’s hierbij.
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Verslag Jupiterbedekking 15 juli 2012
Door Boelie Boelens
 
Jawel!!! We hebben hem gezien!! Ik heb er al zo lang naar uitgekeken: een fraaie Jupiterbedekking. Elke keer
mislukte dat eerder: 6-3-83(bewolkt); 26-5-83(bewolkt); 12-9-83(in- en uittrede bewolkt, in de periode dat ie achter
de maan was, helder…) en dan als laatste 23-2-02 (bewolkt).

Nu eindelijk succes!!! (maar wel met
heel veel geluk…)
Maar wat was het spannend... In het
begin dacht ik: (om 23h, zaterdag
avond): aha, die ga ik thuis zien…
Maar via buienradar zag ik dat het
niet goed ging... Het zou vanuit het
noordwesten opklaren…, maar er
kwamen wolken vanuit zuidwes
ten... Ik naar buiten...: half be
wolkt...; mh... niet goed... Ik heb
amper geslapen... Eventjes op de
bank tussen 23h30m en 1h. Heel veel
telefonisch contact met Jan Koet,
Henk Masselink, Marion Iris vd
Linden, Albert Ros en Roelof Mink.
Ook Jan had het niet meer met die
wisselvallige berichten. We wisten
dat die opklaringen moesten komen,
maar het ging tergend langzaam...
Jan besloot naar Den Helder te gaan
(en dat bleek een goeie keus, want
die plaats deed nu zijn naam eer
aan...: het werd kraakhelder zonder
1 wolkje op het juiste moment). Ik
zelf wist het nog niet; ik belde Albert
op: daar was het ook goed. Besloten
werd dat Roelof en ik naar Ab zou
den gaan; we zouden om 1h45m
richting Veendam vertrekken. Mari
on Iris probeerde ik nog te bellen.
Henk bleef thuis wegens omstandig
heden.
Ik kon niet meer slapen; ben er om
1h van de bank afgegaan...; naar
buiten... mh... tja…
Moeilijk te zeggen... Het was half
bewolkt... Je hebt echt geen idee hoe
het gaat lopen... En volgens buien
radar is het gewoon niet verstandig
om hier te blijven... Ab gebeld: het
was zwaar bewolkt daar... Roelof
gebeld...
We bespraken de kansen... Hier
blijven is geen optie...
We moesten wat doen. We moeten
weg hier; zo ver mogelijk richting
noordwesten; richting Friesland...
Daar komen de opklaringen van
daan... Om 2h zou ik bij hem zijn;
eerst gauw de tank volgooien en weg.

Eenmaal in Barger Oosterveld, laat
ste keer kijken op buienradar. Beslo
ten werd richting Roden te gaan, en
dan zien we wel... (zoveel tijd hadden
we ook weer niet, en de boel moet
nog klaargezet worden). Roelof reed
voor; ik erachter aan. Onderweg
even gestopt na de rotonde bij Gie
ten; even overleggen… Onderweg
(bij Klijndijk meen ik) een prachtige
maansopkomst gezien... De nerveu
siteit werd bij mij al erger..., want je
zag nog steeds die vervelende wol
ken... Gauw doorkarren… We had
den wel 130 op de teller staan, waar
je maar 80 mocht... Toch geen kip op
de weg...; maar dat viel tegen…; het
was zaterdagavond: veel uitgaans
publiek nog op de weg…; dus toch
maar ff de snelheid aanpassen…
Ook Jupiter zagen we al bij de maan
staan: dat was al mooi. We moesten
verder... Ik werd steeds zenuwachti
ger... Zullen we het zien?? Eenmaal
in Peize op zoek naar een waarneem
stek... Ze waren daar behoorlijk aan
het knoeien aan de weg, en dan die
verkeerslichten voor 1 baan waar je
langs kan; en dan duurt het weer zo
ellendig lang... Maar Roelof had al
gauw een prachtige stek gevonden...:
op een verlaten landweggetje waar je

een prachtig uitzicht had…
En het was redelijk helder, behalve
aan de horizon. Waar je ook keek: je
zag bewolking…
Het eerste wat ik deed was een paar
foto’s maken (voor het geval het
dicht gaat trekken; ik hou alle opties
open…).
Daarna de 20cm Newton opstellen.
Roelof de 30cm Schmidt Cassegrain.
Hij gaat het fenomeen met de
WATEC vastleggen, en ik ga het
filmen met mijn digital 8, die het nog
prima doet (is ook al weer uit
2001…). Maar nu mocht ik Roelof’s
hyperion lenen… Werkelijk, wat een
verademing… Eerder filmde ik
rechtstreeks door de kijker, maar je
hebt altijd een beweeglijk beeldveld.
Met dit oculair zet je je camera vast
aan de kijker, ongeacht welk merk
camera je ook hebt; daar zijn name
lijk ringetjes voor. Echt perfect...
Eerst de kijker een beetje op de pool
zetten, dat viel behoorlijk tegen,
want het was een heuvelachtige weg
getje met smalle, modderige ber
men... (maar goed, het volgen verliep
redelijk). Sterk uitvergroten had
geen enkele zin: de seeing was wer
kelijk pruldelux... Heel jammer,
maar de kijkers hebben te lang in de
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auto’s gelegen; je hebt acclimatise
ring... Dat moet het haast zijn... Dat
kan niet anders... Maar ja, wat moet
je dan? In dit geval is het niet an
ders… De kijkers hebben geen tijd
gehad om te acclimatiseren... Maar
goed, je kunt niet alles hebben... De
aanwezige wolken aan de horizon
hielden we nauwlettend in de gaten.
Gauw wat videoshots gemaakt hoe
Jupiter naderbij kwam; ook met de
Canon 30D wat sfeerplaatjes ge
schoten; pas later kwam ik er achter:
Goh hee; nog mooier zou een time
lapse zijn geweest, dan zie je ook hoe
Jupiter achter de maan verdween...
Maar ja, da’s altijd achteraf… Ik 
ben nu btw beter voorbereid dan de
afgelopen marsbedekking van 24-12-07
(toen hield mijn batterij van de vi
deocamera het voor gezien na 15
minuten).
Ik heb nu een reservebatterij bij me,
en na de intrede van Jupiter, heb ik
die vervangen… Echt een fantastisch
gezicht.
Die hele intrede!!! Het viel ons op hoe
helder Jupiter wel niet was in verge
lijking met de maan... De maantjes
hebben we niet getimed; de seeing

was gewoonweg te slecht. Het was
wel een prachtig gezicht toen ze te
voorschijn kwamen aan de onver
lichte maanrand (met asgrauw
schijnsel). De uittrede van Ganyme
des heb ik gefilmd: het gaat niet als
ster: FLOEP, daar was ie, maar heel
geleidelijk werd ie helderder...
Bij de uittrede van Jupiter ging het
erom spannen...

Van dat ene wolkenfront aan de
noordkant; dat kwam nu ineens wel
heel snel onze kant op... Gelukkig
was de bewolking niet als één groot
pak, maar brak het een beetje, zodat
we wel de hele uittrede hebben ge
zien, soms wat minder, soms wat
beter zicht… Wel moest je iedere
keer de belichting bijstellen; vooral
Roelof werd daar helemaal gek
van... Maar, we hebben hem in de
pocket... Nadat Ganymedes tevoor
schijn was gekomen, werden de wol
ken echt te talrijk en stopten we
ermee. Goh he… Dat front had niet
eerder moeten komen, want anders
had je dit mooi gemist … Zo zie je
maar weer, dat je ook een beetje

geluk moet hebben... Later bleek dus
dat alleen het noordwesten van Ne
derland de beste papieren had. Jan
belde nog later: die had alles prachtig
gezien, alleen… hij stond vlakbij een
kroeg, dus hij was niet alleen... Veel
uitgaanspubliek kwam kijken... Ge
lukkig waren dat nieuwsgierige men
sen, maar later hoorde hij ook dron
kemansgebral... Gauw het sein om
af te taaien...
Ook Albert belde: hij had het ver
schijnsel toch gezien vanaf Wilder
vank… dus toch... Daar zouden we
eerst heengaan…
Nadat we de kijkers opgeborgen
hadden, feliciteerden we elkaar en
maakten we de laatste sfeerplaat
jes... Het was overigens niet koud,
maar ook weer niet om in een t-
shirtje te gaan waarnemen. Onder

weg naar huis nog een fotostop,
nabij Klijndijk: een prachtige och
tendschemering vlak voor zonsop
komst… Schitterend...
Bij afslag Emmen Zuid scheidden
onze wegen, en eenmaal thuis zette
ik de beelden meteen op de harde
schijf en nam ik één borrel, voordat
ik ging slapen… Eerst de videobeel
den bekeken, en ik was er heel con
tent mee. Erg fraai. Ik was weer zo
door het dolle, dat ik weer niet kon
slapen, maar... die whiskey was nu
een prima slaapmiddel.
 
Conclusie: een memorabele nacht cq
ochtend;
Staat zeker in mijn top 3.

9



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Sterbedekkingen door de Maan - eerste helft 2012

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

Boschloo, Roelof 4           4

Edens, Esdert 80 3         83

Rutten, Harrie 99 1         100

Winkel, Jan Maarten 3           3

Zanstra, Wim 4           4

Totaal 190 4 0 0 0 0 194

Totaal 1e helft             194

Totaal 2e helft             0

Totale bedekkingen             194

Rakenden             0

Door Jan Maarten Winkel
 
Het jaar 2012 wordt geen superjaar. Harrie en Esdert trekken er weer stevig aan. Het ziet er naar uit dat het
aantal actieve waarnemers steeds minder wordt, en de waarnemers die overblijven heel veel waarnemen dankzij
de Watec camera.
Hierbij vindt u de tabel.
 
2012

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

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, G = rakende % Percentage

XZ XZ nummer van de ster cm Centimeter

Mag Magnitude van de ster    

Al Hoogte van de ster    

Az Azimut van de ster    

Sn Hoogte van de zon    

CA Cusp angle    

Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter    

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 : 43 Period : 01/10/2012 - 01/01/2013      

City : Utrecht Observer : Sonneborgh      

Aperture : 10 cm Experience : 1      

Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N Altitude : 0
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Date     Day    Time   A  P     XZ  Mag  Al  Az  Sn    CA  Dia

 d m   y      h m s  s                °    °    °     °  cm

04-10-2012  Thu  19:58:51  1  R    5396  5.5  7  67  -26  +70°N    8

06-10-2012  Sat  00:00:22  1  R    6552  5.3  36  104  -43  +87°S    5

06-10-2012  Sat  21:44:56  4  R    7851  5.9  9  69  -39  +13°S  10

07-10-2012  Sun  02:54:18  2  R    8195  4.6  52  137  -27  +61°N    4

10-10-2012  Wed  01:26:09  1  R  12934  6.3  15  87  -38  +66°N    6

11-10-2012  Thu  03:37:12  1  R  14350  5.5  24  107  -22  +62°N    4

19-10-2012  Fri  18:03:43  2  D  23760  6.3  8  217  -14  +41°S    7

20-10-2012  Sat  19:04:25  1  D  44520  7.1  10  218  -24  +83°S  10

21-10-2012  Sun  17:03:23  2  D  27279  5.7  20  177  -6  +44°S    5

24-10-2012  Wed  23:29:52  1  D  30645  5.8  17  239  -50  +42°N    7

26-10-2012  Fri  17:54:49  1  D  32002  5.6  26  123  -15  +72°S    7

29-10-2012  Mon  01:13:26  2  D    2250  5.5  40  230  -46  +55°S    8

01-11-2012  Thu  04:49:36  1  R    5396  5.5  36  255  -17  +70°S    7

03-11-2012  Sat  05:40:05  2  R    7762  6.0  43  244  -9  +50°S    7

05-11-2012  Mon  22:24:23  1  R  12360  6.2  8  76  -52  +65°N  10

07-11-2012  Wed  02:23:30  1  R  13869  5.2  33  118  -40  +57°N    4

08-11-2012  Thu  03:35:12  1  R  15035  7.3  32  127  -30  +81°S    9

09-11-2012  Fri  05:38:21  1  R  16332  6.4  35  149  -11  +78°S    5

10-11-2012  Sat  04:42:10  1  R  17573  7.6  20  125  -20  +58°N  10

12-11-2012  Mon  05:17:12  1  R  19503  5.9  3  116  -15  +66°N    4

16-11-2012  Fri  16:10:39  1  D  24861  3.8  12  209  -4  +85°N    4

16-11-2012  Fri  17:17:17  2  D  24916  5.3  7  223  -14  +19°N    4

17-11-2012  Sat  17:11:22  1  D  26719  4.9  14  210  -13  +66°S    4

17-11-2012  Sat  17:27:21  1  D  26736  7.0  13  213  -15  +77°S    7

17-11-2012  Sat  17:40:35  1  D  26751  7.5  12  216  -17  +74°N  10

17-11-2012  Sat  19:29:33  1  D  26854  5.8  1  239  -34  +44°N    9

23-11-2012  Fri  21:54:54  1  D     628  5.8  39  218  -54  +67°S    7

30-11-2012  Fri  02:45:53  2  R    7110  6.2  50  231  -42  +53°N  10

30-11-2012  Fri  19:11:37  2  R    8550  5.8  15  77  -33  +49°N  10

03-12-2012  Mon  06:24:10  3  R  12360  6.2  35  246  -9  +21°N    9

03-12-2012  Mon  22:39:54  1  R  13342  5.9  20  95  -59  +82°S    7

04-12-2012  Tue  03:45:59  3  R  13584  5.4  49  181  -33  +20°N    6

06-12-2012  Thu  03:05:19    C  15770  6.6  34  143  -39  +4°S    9

07-12-2012  Fri  06:04:11  1  R  17149  6.8  36  181  -13  +71°S    7

18-12-2012  Tue  20:35:31  1  D  30890  6.4  14  245  -45  +72°S    7

19-12-2012  Wed  16:25:56  1  D  31540  6.3  38  166  -8  +69°S    6

19-12-2012  Wed  19:32:20  2  D  31588  6.3  31  222  -36  +40°N    7

21-12-2012  Fri  23:00:27  1  D    1559  6.7  24  255  -60  +51°S  10

26-12-2012  Wed  18:25:10  1  D    6552  5.3  34  101  -25  +85°N    7

27-12-2012  Thu  21:28:42  2  D    8195  4.6  52  136  -52  +76°N    5

28-12-2012  Fri  02:31:07  1  D    8550  5.8  42  246  -47  +68°S    9

30-12-2012  Sun  21:54:57  1  R  12934  6.3  32  111  -54  +87°N  10

31-12-2012  Mon  06:15:34  1  R  13342  5.9  23  259  -13  +59°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
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Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2012
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan

B 29-11-12 do 20:57 77157 6,8 39 107 -48 12N 98-

A 04-12-12 ma/di 05:44 98266 7,1 44 222 -15 6S 74-

A 06-12-12 wo/do 03:05 118347 6,6 34 141 -40 4S 55-

B 07-12-12 do/vr 02:05 138129 8,0 18 118 -49 2S 45-

A 07-12-12 do/vr 02:05 138130 7,0 18 118 -49 2S 45-

B 09-12-12 za/zo 06:10 157777 8,3 24 156 -12 6S 22-

Agenda
10 november 2012 – amateur bijeenkomst te Goirle

13 april 2013 ? – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

18 mei 2013 – jaarvergadering KNVWS te De Bilt

15 juni 2013 ? – Sterbedekkersdag te Heesch ?

23-26 augustus 2013 ?– ESOP XXXII te Barcelona, Spanje

Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Onderstaande tabel geeft aan welke sterbedekkingen door planetoïden in de periode 1 oktober 2012 - 1 januari
2013 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.

2001 RA44
Op 25 juli hebben Henk de Groot en
Jan Maarten Winkel naar (83234)
2001 RA44 gekeken, maar hadden
geen bedekking.
 
Zhvanetskij
Op 9 augustus hebben Henk de
Groot en Harrie Rutten naar (5931)
Zhvanetskij gekeken, maar hadden
geen bedekking. Ook 2 waarnemers
in Frankrijk en 1 waarnemer in
Spanje hadden een mis.
 
Ambrosia
Op 11 augustus hebben Henk de
Groot en Harrie Rutten naar (193)
Ambrosia gekeken, maar hadden
geen bedekking.
 
1996 EU2
Op 17 augustus hebben Henk de
Groot, Harrie Rutten en Jan Maar
ten Winkel naar (8917) 1996 EU2
gekeken, maar hadden geen bedek
king. Ook 2 waarnemers in België
hadden een mis.
 

2000 OU30
Op 19 augustus heeft Harrie Rutten
naar (18137) 2000 OU30 gekeken,
maar had geen bedekking.
 

Figuur 1.

Anneliese
Op 14 september heeft Harrie Rut
ten naar (910) Anneliese gekeken en
had een bedekking van 4,40 secon
den. Zie figuur 1 voor zijn registratie.
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Het afgelopen kwartaal
Op 29 juni werd door Pallares (Span
je) een bedekking door (2851) Har
bin waargenomen met een duur van
1,0 seconden.
Op 8 augustus werd door Schnabel
(Spanje) een bedekking door (1403)
Idelsonia waargenomen met een
duur van 3,00 seconden.
Op 14 augustus werd door 5 waar
nemers in Tsjechië een bedekking
door (430) Hybris waargenomen
met een duur van 0,53 tot 2,56 secon
den.
 

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
11 bedekkingen geselecteerd. De
planetoïden Nausikaa en Chloris
kunnen een positieve waarneming
opleveren voor NEDERLAND.
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.

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Di/wo 10-10 00.25 51 253 1867 Deiphobus 131 km 15.5 Marokko

Za/zo 28-10 00.41 30 74 13 Egeria 215 km 11.5 Italië

Zo 11-11 19.57 32 220 1596 Itzigsohn 51 km 15.5 Spanje

Vr/za 24-11 02.29 47 203 1309 Hyperborea 60 km 14.5 Frankrijk

Di/wo 28-11 00.04 47 154 670 Ottegebe 37 km 13.6 Italië

Vr/za 01-12 03.47 41 138 192 Nausikaa 107 km 12.4 NEDERLAND

Za 01-12 19.10 59 159 2765 Dinant 47 km 16.9 Italië

Zo/ma 10-12 00.15 19 90 1072 Malva 47 km 16.1 Italië

Za 15-12 22.59 42 146 688 Melanie 44 km 15.0 Frankrijk

Di/wo 19-12 00.57 61 182 410 Chloris 128 km 13.3 NEDERLAND

Do 20-12 19.25 24 100 653 Berenike 43 km 13.5 Denemarken

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Di/wo 10-10 FK6 3851 07.6 23h07m.7 30º03’ 7.9 8s

Za/zo 28-10 TYC 2488-00479-1 08.1 08h58m.3 33o12’ 3.4 10s

Zo 11-11 HIP 106356 08.4 21h32m.5 01º01’ 7.1 3s

Vr/za 24-11 HIP 28558 09.4 06h01m.7 10º55’ 5.1 7s

Di/wo 28-11 TYC 0725-01921-1 08.8 06h05m.9 11º38’ 4.8 4s

Vr/za 01-12 TYC 0850-00869-1 11.0 10h55m.2 10º06’ 1.7 7s

Za 01-12 TYC 1195-02220-1 10.6 01h03m.6 21º56’ 6.3 10s

Zo/ma 10-12 TYC 1430-00541-1 09.0 11h07m.2 15º01’ 7.1 4s

Za 15-12 TYC 0746-00977-1 09.2 06h40m.6 08º30’ 5.9 3s

Di/wo 19-12 TYC 1896-01307-1 08.9 07h07m.4 23º25’ 4.4 9s

Do 20-12 TYC 0739-01685-1 10.3 06h17m.3 12º31’ 3.3 3s

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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