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Redaktioneel

Tijdens de ledenvergadering van
de KNVWS is Harrie Rutten be-
noemd tot bestuurslid voor de
kleine werkgroepen. Hij volgt
hiermee Henk Bril op, die deze
functie jarenlang uitgeoefend
heeft. Wij wensen Harrie veel
succes toe in deze functie.

Hoe LOW 4.0 eruit gaat zien, ver-
telt Eric Limburg in dit nummer
van Occultus. Het programma be-
looft niet alleen een mooi, maar
ook een realistisch beeld te geven
van de Maan en de te bedekken
sterren en planeten.

Ook op het gebied van ster-
bedekkingen door planetoïden
valt weer veel te vertellen. Op 26
augustus bedekte (420) Bertholda
een 8,6 magnitude heldere ster in
het sterrenbeeld Waterman. Even-
als bij de sterbedekking door
(345) Tercidina vorig jaar sep-
tember, werd er door vele ama-
teurs vele honderden kilometers
gereisd om dit schouwspel waar
te nemen, en met succes.

Ik wens u veel leesplezier met
deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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Plaatjes om je vingers
bij af te likken

Door Eric Limburg

LOW 4.0 belooft wellicht de
mooiste en zeker de meest realis-
tische versie in de LOW reeks te
worden als het gaat om de plaat-
jes die het maakt. In dit artikel
wordt een impressie gegeven van
de nieuwe ‘look’ van LOW en
daarbij ligt de focus op de plaat-
jes van de maan, het object (ster
of planeet) dat bedekt wordt en
het sterveld. De plaatjes die horen
bij expedities werden in het vo-
rige nummer van Occultus ge-
toond, en die die horen bij het re-
duceren van waarnemingen ko-
men in het volgende nummer aan
bod.

De eeuwig veranderende
aanschijn van de maan

Laten we beginnen met datgene
dat wij als waarnemers graag
doen: kijken! Kijk eens naar de
figuren 1 en 2. Figuur 1 is een
plaatje dat gemaakt is met LOW
3.x en deze komt velen van ons
bekend voor. Figuur 2 laat zien
wat LOW 4.0 er van maakt. Zoek
de verschillen… als je wilt. Je
kunt natuurlijk ook gewoon ver-
der lezen, want alle belangrijke
verschillen passeren hier de re-
vue, en we beginnen met:

De maan

Het plaatje van de maan was in
LOW 3.x inderdaad gewoon een
plaatje, een foto dus. En deze
foto is niet realistisch vanuit ze-

ven oogpunten gezien. Ten eerste
is het contrast tussen de bekende
maria en de niet-maria gebieden
te groot. Ook is het plaatje vrij
‘grofkorrelig’ om te zien en is er
geen helderheidverloop van licht
naar donker in de buurt van de
terminator. Dan is de kleur van de
maan tijdens een maans-
verduistering dezelfde voor alle
delen van de maan die in de kern-
schaduw zijn. Vervolgens krijg je
onafhankelijk van de
libratiewaardes van de maan
steeds hetzelfde plaatje te zien.
Dat kan, zeker bij uittredes, lei-
den tot het kijken naar het ver-
keerde stukje maan en dus het
mogelijk missen van een bedek-
king. Verraste en vervolgens
kwade gezichten zijn het gevolg:
“Dat rotprogramma zegt toch dat
ie daar moet staan…” Omdat
steeds hetzelfde maanplaatje
wordt gebruikt en de afstand tot
de maan varieert van bedekking

tot bedekking, is ook de schaal
aan de hemel verschillend voor
iedere bedekking. En tot slot is de
getoonde aardschijn van de
onverlichte kant constant, onaf-
hankelijk van de maanfase.

Met versie 4.0 worden de plaatjes
een stuk realistischer. Albedo
waardes van de Clementine mis-
sie worden gebruikt om plaatjes
met een naar verhouding juiste
helderheid van de maan te ma-
ken. Het plaatje komt ‘fijn-
korreliger’ over en de terminator
laat een helderheidverloop zien.
De kleuren tijdens een maans-
verduistering zijn donkerder naar-
mate het deel van de maan dich-
ter bij het middelpunt van de
aardschaduw staat. Daarnaast is
het plaatje gecorrigeerd voor de
libraties op het moment van be-
dekking, is de grootte van het
maanplaatje variabel en de schaal
aan de hemel constant, en is de

Figuur 1. De maan, bedekte ster
en sterveld zoals te zien
in LOW 3.x.

Figuur 2. De maan, bedekte ster
en sterveld zoals te bewonderen
in LOW 4.0.
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aardschijn afhankelijk gemaakt
van de maanfase. Perfect toch?
Nog niet! Wat nog ontbreekt is
b.v. het prachtige effect van de
schaduwen van de bergen op de
maan in de buurt van de termina-
tor, en verlichte bergtoppen nabij
de maanrand. Om een nog realis-
tischer plaatje te maken heb je
een 3-dimensionaal model van de
maan nodig en een stuk ‘ray-
tracing’ programma om deze nut-
tige en mooie effecten bij de ter-
minator te genereren. Hoewel dit
technisch gezien mogelijk is, zit
deze functionaliteit er nu niet in.
Waarom? Om drie redenen niet.
Ten eerste brengt het mogelijk
veel werk met zich mee voor mij.
Ten tweede is de nauwkeurigheid
van de huidige 3D maanmodellen
dusdanig dat het plaatje nog altijd
niet fotorealistisch lijkt - en dat is
toch zeker de bedoeling! En tot
slot is er nog de tijd die nodig is
voor je PC om zo’n plaatje te ge-
nereren. Iedereen die wel eens
een ray-tracing programma als
Vistapro heeft gebruikt, weet dat
de plaatjes zeer fraai zijn maar
dat je vaak o zo lang moet wach-
ten totdat ze op het scherm ver-
schijnen. Dit laatste probleem
wordt met het steeds sneller wor-
den van de PC technologie steeds
kleiner, maar het zal nog een aan-
tal jaren duren voordat je echt
fotorealistische maanplaatjes met
een resolutie van zeg 0.2” binnen
1 seconde op je scherm kunt krij-
gen. Maar als het dan eindelijk
kan, dan wil iedereen het hebben,
en ik dus ook. Kortom, we wach-
ten hiermee tot een volgende ver-
sie… Desondanks, de huidige
verbeteringen mogen er zeker
zijn en heel veel lof is hier op z’n
plaats voor ons aller Adri
Gerritsen. Adri heeft namelijk een
belangrijk deel van de software
voor het maken van een maan-
plaatje geschreven. Hij was zo
vriendelijk de code aan mij ter
beschikking te stellen en ik heb

het verder uitgebouwd tot wat het
nu is. Adri, bedankt!

Het bedekte object

Het object dat het fraaie genoe-
gen heeft om door de maan be-
dekt te mogen worden, wordt in
LOW 3.x afgebeeld als een ietwat
groter lijkend sterretje als die van
vele andere veldsterren. Eigenlijk
komen alle sterren alleen maar in
twee groottes voor: iets groter
(mag. < 10) en iets kleiner. De
ster wordt, afhankelijk van z’n
spectraaltype, in één van maar
liefst vijf (!) verschillende kleuren
afgebeeld. Soms was het niet
voor iedereen duidelijk welke ster
nu bedekt zou worden. Er ston-
den er namelijk nog meer sterren
bij de maanrand. “Tja, dan moet
ik het met die Watts, contact,
cusp, vertex en weet ik hoe ze he-
ten hoeken wat gaan doen. Maar
wat betekenden al die hoeken
toch weer…” Kortom, dat was
niet altijd even makkelijk voor
eenieder. En dan, als het om een
planeet ging, werd deze als een
nietig wit sterretje afgebeeld: niks
geen bolletje met kleuren en/of
ringen en/of een schijngestalte
en/of maantjes. “En inzoomen om
al die hemelse stukjes hemel te
zien, kan al helemaal niet.”

Kortom, met LOW 3.x was er re-
den genoeg voor licht te frustre-
ren mensen om zich nog meer te
frustreren.

Het goede nieuws is dat er ook op
dit front duidelijke vorderingen
zijn gemaakt. De grootte van de
sterren is nu afhankelijk van de
magnitude van de ster (zie figuur
3) en de sterren kunnen veel gro-
ter en helderder worden afge-
beeld dan nu het geval is. Ook
kan er met het contrast en de hel-
derheid van de sterren gespeeld
worden zodat je datgene te zien
krijgt wat naar jouw smaak het
beste is. Je kunt kiezen of voor
de bedekte ster de grootte over-
een dient te komen met de helder-
heid van de ster, of dat de ster
groter en dus opvallender wordt
vertoond. Een andere mogelijk-
heid is om de naam van het be-
dekte object (apart van die van de
veldsterren) naast het object te to-
nen. En om helemaal zeker te zijn
dat je naar de juiste ster zit te kij-
ken, kun je ook van de optie ge-
bruik maken om de bedekte ster
aan en uit te laten knipperen! Je
aandacht gaat dan moeiteloos in
de richting van de juiste ster. Al
deze mogelijkheden kunnen ge-
kozen worden in de ‘Options’.
Door op de rechter muisknop te

Figuur 3. De sterbeeldjes kunnen qua grootte, helderheid en contrast
zelf ingesteld worden. Door gewoon de schuiven te schuiven zien je
meteen hoe de sterbeeldjes er uit komen te zien. Alle sterbeelden wor-
den pixel voor pixel nauwkeurig uitgerekend en dat kan bij lage ver-
grotingen soms tijd kosten.
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drukken komt het pop up menu
tevoorschijn (zie figuur 4) met
o.a. deze optie. (En mocht het
dan nog niet lukken Harrie, dan

hoor ik graag van je) Je kunt dus
dat van die moeilijke hoeken ge-
woon vergeten, als je dat tenmin-
ste wilt. Je kunt natuurlijk ook
nog dat doen wat in LOW 3.x
mogelijk is, namelijk het uitscha-
kelen van de veldsterren. Alleen
het te bedekken object blijft dan
over en verwarring of twijfel be-
staat niet meer… Verder zijn de
getoonde kleuren van de sterren,
waarvan het spectraaltype bekend
is, nu fotorealistisch geworden.
Bovendien zijn er realistische
randverzwakkingen van de ster-
ren te zien. Niet dat je dat kunt
waarnemen door je telescoop,

want daarvoor staan de sterren te
ver weg. Maar als ze wat dichter-
bij zouden staan, dan heb je toch
een aardige indruk ervan hoe ze
er uit zouden kunnen zien. En
daarnaast, het ziet er gewoon
fraai uit, nietwaar? En dan heb-
ben we die fraaie planeten nog.
Nou, zoals getoond in LOW 4.0
zou je ze wel door je telescoop
willen zien! Fraaie Hubble,
Voyager, Mariner en CFHT opna-
men worden nu daar gebruikt
waar voorheen een nietig wit
stipje was. De juiste kleuren,
groottes en schijngestalten, het zit
er nu allemaal in! En om het echt
goed te kunnen bekijken kun je
nu ook nog inzoomen! Met iedere
klik op het + vergrootglas zie je

dan de planeet groter en groter
worden (zie figuur 5). Op een ge-
geven moment wordt automatisch
overgeschakeld van een maan-
plaatje naar een maanrandprofiel
plaatje. Je ziet dan hoe de maan-
rand eruit ziet voor de gekozen
maanrandprofiel databases (Watts
en/of MoonLimb). In LOW 3.x
werd voor het profiel een waarde
voor iedere 0.2º uitgerekend, nu
wordt voor iedere pixel er eentje
uitgerekend. Daardoor ziet het
profiel er minder hoekig uit en is
het bovendien realistischer ge-
worden (zie figuur 6). Als je wilt
kun je ook nog de baan van het
bedekte object laten intekenen
om te zien hoe deze zich beweegt
t.o.v. de maan. En dan hebben we

Figuur 4. Het pop up menu dat
verschijnt door op de rechter
muisknop te drukken.

Figuur 5. Een collage van delen van zeven plaatjes bij zeven opeenvolgende vergrotingen. Bij de aller-
laagste (hier niet getoonde) vergroting heb je een beeldveld van iets minder dan 8º x 12º. Bij de aller-
grootste is het nog slechts 3” x 5”. Iedere klik op het + vergrootglas leidt tot een verdubbeling van de ver-
groting. Het verschil tussen de kleinste en grootste vergroting is een factor 8192!

Figuur 6. Het maanprofiel voor dezelfde bedekking zoals getekend
m.b.v. LOW 3.x (boven) en LOW 4.0 (beneden). Duidelijk is te zien dat
het profiel bij de nieuwe versie geleidelijker verloopt. Daarnaast is de
ster ingetekend op het moment van bedekking.
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het nog niet eens gehad over het
uitzoomen. Want dat is vooral
van belang voor…

Het sterveld

Als je een beetje gaat uitzoomen
zijn er steeds meer sterren te zien.
En oh, wat zien we dan in figuur
7? We zien sterren met een streep

er doorheen, sterren met een
cirkel er rondom, cirkels en
ellipsen in verschillende
groottes en kleuren. Wat stelt
dat nu allemaal voor? Het
zijn symbolen voor dubbel-
sterren, variabele sterren,
open sterrenhopen, bolvor-
mige sterrenhopen, plane-
taire nevels, emissienevels
en sterrenstelsels. In figuur 8
vind je de legenda die je
straks op je scherm zult kun-
nen zien. Ga je met de muis
naar een ster met een streep
er doorheen, klik op de lin-
ker muisknop en het ‘Star
Details’ scherm duikt op.

Klik vervolgens op ‘Double Star’
en je krijgt een overzicht van wat
er bekend is van deze dubbelster
(zie figuur 9). Je ziet b.v. ook wie
deze dubbelster ontdekt heeft.
(Daarover lees je meer in een an-

Figuur 7. Even lekker uitzoomen en van een prachtig sterveld genieten.
Hier zien we een ‘bedekking’ van M20, de welbekende Trifidnevel. Alle
objecten die hier zichtbaar zijn, kunnen bedekt worden door de maan!

Figuur 8. De legenda die je helpt
bij het identificeren van de ver-
schillende soorten objecten die
straks voor kunnen komen. Figuur 9. Dubbelster informatie.
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der artikel in dit nummer van
Occultus.) Op deze manier krijg
je een idee of de ster die jij be-
dekt wilt zien worden, ook gelei-
delijk of in stapjes bedekt zal
worden en of dit zichtbaar is met
jouw telescoop! In de XZ80Q en
dus in LOW 4.0 komen zo’n
8444 dubbelsterren voor.

Ga vervolgens in gedachten naar
een ster met een rondje er om-
heen, klik, en klik daarna op de
‘Variable Star’ knop en je vindt
alle gegevens over de variabiliteit
van deze ster (figuur 10). Ook
alle 1828 variabele sterren van de
XZ80Q zijn opgenomen in LOW.
Het aardige is dat de magnitude
van de ster zoals zichtbaar op het
beeldscherm overeenkomt met de
verwachte magnitude op het mo-
ment van de geselecteerde bedek-
king. Dit kan natuurlijk alleen
voor periodieke variabelen, waar-
van het helderheidpatroon be-
kend is. In alle andere gevallen
wordt de maximale helderheid
van de ster gebruikt.

En dan komen we nu bij de ove-
rige, meer exotische objecten. Het
betreft hier alle Messier en NGC/
IC objecten met een helderheid
groter dan 12.0. Doordat de maan
veel helderder dan deze objecten
is, zijn bedekkingen van deze ob-
jecten veelal moeilijk waarneem-
baar. Zie het kaderstukje voor
meer hierover.

Nog meer moois

En het houdt maar niet op… Om
ze gewoon maar even te noemen,
hier zijn nog een zevental nieu-
wigheden om het gebruik van en
plezier in LOW nog verder te ver-
groten:

1. Je muis kan je meer vertellen
over waar je bent. Staat ie ge-
woon op een stukje hemel, dan

wordt de positie in R.K. en Dec.
weergegeven. Staat ie op een
ster dan verandert de pijl in een
soort schietschijf en wordt het
XZ nummer, de helderheid en
de positie weergegeven. Mocht
er een bedekking van die ster
voorkomen in de lijst, dan
wordt ook het tijdstip daarvan
gegeven.
2. De namen van het bedekte
object, de veldsterren en de
exotische objecten kunnen alle-
maal apart aan- of uitgezet wor-
den.
3. De maanbaan kan als een
geelkleurige lijn ingetekend
worden. Dat geldt eveneens
voor de blauwgekleurde
ecliptica.
4. I.p.v. een zwarte hemel ach-
tergrond te gebruiken, kan er
ook omgeschakeld worden naar
een witte achtergrond. Dit is
handig voor:
5. Het printen van alle plaatjes.
6. Alle plaatjes die LOW maakt
kunnen opgeslagen worden in
jpg en bmp formaten.
7. En tot slot kunnen de bedek-
kingen, de een na de ander, in
een diavoorstelling bekeken
worden. Je bepaalt dan zelf hoe
lang een bepaalde bedekking
getoond wordt en of er weer

opnieuw begonnen moet wor-
den als je op het einde van de
lijst met bedekkingen bent aan-
gekomen.

Zo, dat was het dan. Het zijn
plaatjes om je vingers bij af te lik-
ken, nietwaar? En mocht je dit al
zeer fraai vinden, dan zullen
woorden je tekort schieten wan-
neer je in LOW 5.0 echt foto-
realistische beelden van de maan
kunt aantreffen! En wellicht doen
we er dan wat effecten als sluier-
bewolking en seeing bij om het
net echt te maken. Kortom, de
virtuele realiteit van LOW gaat
die van de waarnemer steeds be-
ter benaderen. In LOW 6.0 gaan
we dan real-time beelden van de
telescoop en een door LOW ge-
maakt beeld naast elkaar tonen.
Zoek de verschillen…

In het volgende nummer van
Occultus verschijnt het laatste in
een reeks van vier artikelen over
LOW 4.0. De veelbelovende titel
luidt: “Zojuist getimed? Nu al ge-
reduceerd!”

Figuur 10. Variabele ster informatie.
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Exotische bedekkingen

Wanneer wordt M45 weer eens bedekt in Nederland? Hoeveel sterren verdwijnen er dan? Tijdens welke
maansverduistering wordt de Eskimo nevel (een planetaire nevel, NGC 2392, mag. 10) de eerstvolgende
keer bedekt? Wanneer is de Krabnevel (M1, mag. 8) weer eens aan de beurt? Dit zijn allemaal vragen die je
straks zelf kunt beantwoorden! Het waarnemen van zulke exotische bedekkingen is toch iets bijzonders en
voorspellingen ervan waren tot nog toe beperkt tot zeer bekende objecten als de Pleiaden (M45) en
Praesepe (M44). Dat wordt dankzij LOW 4.0 allemaal anders. In totaal zijn er 27 Messier en 153 NGC en 4
IC objecten die allemaal door de maan bedekt kunnen worden. In de tabel hieronder zie je een overzicht
van alle ‘exoten’ waarin sterren helderder dan magnitude 12.0 voorkomen. Bij deze objecten is het, in prin-
cipe, mogelijk om een nuttige timing verrichten.

ID Mag. D (‘) Type *
M4 5.9 26.3 Bolhoop 11
M9 7.9 9.3 Bolhoop 1
M18 6.9 9 Open cluster 10
M19 7.2 13.5 Bolhoop 1
M20 6.3 29 Cluster + nevel 32
M21 5.9 13 Open cluster 11
M22 5.1 24 Bolhoop 14
M23 5.5 27 Open cluster 83
M24 3.1 30 Cluster + nevel 25
M25 4.6 32 Open cluster 59
M28 6.9 11.2 Bolhoop 1
M35 5.1 28 Open cluster 104
M44 3.1 95 Open cluster 137
M45 1.2 100 Open cluster 506
M67 6.9 30 Open cluster 26
M73 9.0 3 Open cluster 3
NGC 1647 6.4 45 Open cluster 55
NGC 1746 6.0 42 Open cluster 57
NGC 1807 7.0 17 Open cluster 11
NGC 1817 7.7 16 Open cluster 9
NGC 2129 6.7 7 Open cluster 10
IC 2157 8.4 7 Open cluster 2
NGC 2158 8.6 5 Open cluster 2
NGC 2175 6.8 18 Open cluster 3
NGC 2266 10.0 7 Open cluster 4
NGC 2304 10.0 5 Open cluster 1
NGC 2331 9.0 18 Open cluster 10
NGC 2420 8.3 10 Open cluster 2
NGC 6235 10.2 5 Bolhoop 1
NGC 6316 9.0 4.9 Bolhoop 1
NGC 6451 8.0 8 Open cluster 2
NGC 6469 8.0 12 Open cluster 9
NGC 6507 10.0 7 Open cluster 1
NGC 6520 8.0 6 Open cluster 10
NGC 6530 4.6 15 Open cluster 9
NGC 6546 8.0 13 Open cluster 10
NGC 6544 8.3 8.9 Bolhoop 1
NGC 6568 9.0 13 Open cluster 16
NGC 6595 7.0 11 Open cluster 3
NGC 6645 9.0 10 Open cluster 6
NGC 6716 6.9 7 Open cluster 9

Per jaar gaat het om enkele tot zelfs honderden bedek-
kingen van dergelijke objecten en sterren, zoals in ta-
bel 2 te zien is. Al wat je hoeft te doen om ze uit te re-
kenen is straks in het scherm ‘New Predictions’ de vel-
den ‘Messier’ en ‘NGC/IC’ aan te vinken. Wie zal de
eerste Nederlandse waarnemer zijn die de bedekking
van een sterrenstelsel of een bolhoop of een andere
exoot waarneemt? Het is slechts een kwestie van tijd…

Tabel 1. Messier, NGC en IC objecten met sterren hel-
derder dan mag. 12.0. Kolom 1 geeft de aanduiding
van het object, kolom 2 de helderheid, kolom 3 de dia-
meter in boogminuten, kolom 4 het type object en ko-
lom 5 het aantal sterren helderder dan magnitude
12.0.

Tabel 2. Aantallen exotische bedekkingen tot en met
2010. Het aantal dat gegeven wordt is de som van het
aantal objecten en het aantal sterren van deze objecten
die waargenomen kan worden met een 25 cm kijker.

Jaar Aantal Opmerkingen
2003 4 Volgende: M105 op 18-11
2004 2
2005 24 M45 (3x)
2006 145 M45 (8x)
2007 173 M45 (8x), M44 (4x)
2008 189 M45 (7x), M44 (3x)
2009 166 M45 (7x)
2010 61 M45 (2x)
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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

Toelichting op de tabel

Gebruikte eenheden

h Uren
m Minuten
s Seconden
o Graden
‘ Boogminuten
“ Boogseconden

% Percentage
cm Centimeter

Omrekening naar een andere lokatie

De tijdstippen dienen te worden gecorrigeerd indien vanuit een andere lokatie wordt waargenomen. Maak
daarvoor gebruik van onderstaande formule:

(1) correctie_minuten = (5,129 - L) x CFA + (B - 52,086) x CFB
(2) UT_nieuwe_lokatie = UT_tabel + correctie_minuten

Hierin vertegenwoordigt L de geografische (ooster)lengte van de nieuwe waarneemplaats en B de
geografische (noorder)breedte, beide uitgedrukt in decimale graden en positief.
De waarde van UT_tabel dient uit de lijst met bedekkingstijdstippen te worden afgelezen. Houdt er rekening
mee dat de correctie is uitgedrukt in minuten.

De kolommen

Date Datum
Day Dag van de week

Time Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time
A Nauwkeurigheid van voorspelling
P Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede

XZ XZ nummer van de ster
Mag Magnitude van de ster

Al Hoogte van de ster
Az Azimut van de ster
Sn Hoogte van de zon

CA Cusp angle
K Maanfase; + = wassend, - = afnemend

Dterm Afstand van de ster tot meest namije verlichte detail
PA Positiehoek

W A Watts angle
CFA Omrekeningsfaktor voor lengte (zie verder)
CFB Omrekeningsfaktor voor breedte (zie verder)
Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter
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De Webcam en
die ene tiende seconde

Door Jan Boonstra

Al een hele tijd geleden hebben Adri Gerritsen en ik contact gehad over het vastleggen van bedekkingen
met de Webcam (Philips ToUcam). Adri heeft daar indertijd over geschreven en aangeduid dat het grote
probleem het vastleggen van het tijdstip is. Je kunt wel een leuk filmpje maken van de bedekking maar
kunt niet vastleggen wanneer wat gebeurt. Uiteraard wel met de stopwatch maar dan kun je net zo goed
door je kijker waarnemen.
Het probleem heeft mij vastgehouden en omgekeerd ik het probleem. Dit dreigt een pijnlijke
omstrengeling te worden, daarom doe ik nu een poging het wat je noemt van mij af te schrijven. Zo van
“Wil je er over praten?” Daarom hier in het kort wat ik tot nu toe heb gedacht en bedacht:

Hoe leg ik op de PC het exacte
tijdstip vast???

Het mooiste zou zijn de tijd direct
op het door de webcam gemaakte
avi-filmpje te zetten. Dat vereist
een nogal gecompliceerde in-
greep in de apparatuur en in de
portemonnaie. De webcam wordt
wel de “poor man’s camera” ge-
noemd, daar past zo’n oplossing
niet bij. Al is het dan niet moge-
lijk de tijd constant in beeld te
krijgen, het is wel mogelijk begin
en eind te “merken” zij het op
een amateuristische manier.
Aan het begin van de opname
kan het DCF77 klokje in beeld
worden gebracht en aan het eind
eveneens zodat van twee plaatsen
in het filmpje de tijd bekend is en
het mogelijk is met een of ander
beeldbewerkingprogramma het
tijdstip te bepalen. Dit vraagt ech-
ter extra computertijd omdat de
webcam in- en uitgebouwd moet
worden. Omdat de in beslag ge-
nomen ruimte op de harde schijf
nogal groot is, kan dit bezwaar-
lijk zijn. Bovendien is de nauw-

keurigheid kleiner omdat er over
een langere periode gerekend
moet worden en er soms wel eens
beeldjes verloren gaan.
Je kunt ook alleen het eind van
de film, het laatste plaatje, aan de
tijd koppelen. Als dit tijdstip dicht
genoeg bij de vast te leggen
gebeurtenis(sen) ligt, is dit m.i.
wel voldoende. Dat doe ik voor-
lopig als volgt.
Met een Qbasic programma print
ik de Timer (het aantal seconden
na 00 uur) op het scherm, het in-
terval op mijn PC is 0,05 of 0,06
sec. Met het “AutoIt” pro-
gramma heb ik een soort automa-
tisch stoppen programma ge-
maakt. Met dit programma wordt
door de icon aan te klikken de vi-
deo-opname gestopt en wordt er
een printscreen gemaakt van de
Timer op het scherm. De tijd die
verloopt tussen het eind van het
opnemen en het printen van de
timer op het scherm is vast te stel-
len. De afwijking van de
Timertijd t.o.v. de DCF 77 even-
eens.
Toegegeven: Het is nogal om-

slachtig, maar het werkt wel.
Een bezwaar is dat dit alleen maar
werkt bij de Videorecorder van
de Webcam en niet bij het
Spotlife gedeelte dat kleinere
avi’s maakt. Het is namelijk zo
dat ik wel kans heb gezien een
“AutoIt” programma te maken
voor het stoppen van de videore-
corder van de webcam maar niet
voor de Spotlifevideo. Voorlopig
denk ik op deze manier door te
gaan inmiddels in de hoop dat ie-
mand van U mij op een ander
(beter) been kan zetten.

Als beeldbewerkingprogramma
gebruik ik DV Studio van
Pinapple of Registax. Het pro-
gramma AutoIt heb ik van het
web: http://www.webattack.com/
get_shtml/autoit
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Waarnemingen
eerste halfjaar 2003
(status:  06-09-2003)

Door Tom Tenbergen

Tot nu toe hebben 12 waarnemers
hun resultaten ingeleverd. Met
een gemiddelde van 16 geeft dit
een totaal van 188 bedekkingen
waarvan 2 uittredes. Esdert Edens
heeft deze 2 uittredes waargeno-
men en is tevens met zijn totaal
van 70 ruim “koploper”. Roelof
Boschloo heeft 20 bedekkingen
waargenomen en komt daarmee
op een totaal van 1131 bedekkin-
gen. Hij is nu met zijn 38e jaar

bezig als aktief waarnemer. Het
aantal waarnemers ligt nog achter
bij voorgaande jaren, maar mis-
schien dat nog niet iedereen zijn
resultaten heeft ingeleverd.

In het eerste halfjaar zijn geen
rakenden met succes waargeno-
men. Inmiddels weten wij dat er
wel successen zijn geboekt met
de rakende van 21 augustus
(XZ5829), waarover een andere

keer meer. Er zijn nog diverse ex-
pedities naar rakenden dit najaar,
dus mogelijk is er meer succes.

De resultaten zullen weer doorge-
stuurd worden naar het ILOC. De
voorlopige reducties van het
tweede halfjaar 2002 zijn nog niet
van het ILOC terugontvangen.
Zodra deze binnen zijn zal ik de
pre-reducties doorsturen.

Waarnemer Intredes 1e Uittredes 1e Rakende 1e Intredes 2e Uittredes 2e Rakende 2e Totaal
2003
Ballegoij 14 14
Boonstra J 12 12
Boschloo R 20 20
Edens E 68 2 70
Groot de H 5 5
Hazendonk J 10 10
Kock de M 13 13
Limburg E 14 14
Scholten A 5 5
Tenbergen T 10 10
Winkel JM 9 9
Zanstra WT 6 6

Totaal 186 2 0 0 0 0 188
Totaal 1e helft 188
Totaal 2e helft 0
Totale bedekkingen 188
Rakenden 0
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Een rakende tussen
nevelflarden...

Door Erwin van Ballegoij

Ik ben bijna 20 jaar geleden begonnen met het timen van sterbedekkingen. Tot op heden heb ik nog geen
succes gehad met rakenden. Maar dat zou veranderen in de ochtend van 21 augustus 2003. Deze morgen
zou de ster XZ 5829 van magnitude 7,5 in een dunne strook over Nederland rakend worden bedekt. Daar
moest ik bij zijn. Ook Jan Maarten Winkel wilde deze rakende waarnemen. De afspraak om deze rakende
bij hem in de Achterhoek te gaan waarnemen was snel gemaakt.

Om 2 uur ‘s nachts werd ik wak-
ker gerammeld door mijn wekker.
Een snelle blik naar buiten leerde
dat het nog steeds helder was.
Dus opfrissen, aankleden en de
apparatuur die ik de avond van te
voren had klaargezet in de auto
laden. Omstreeks 2.30 uur tufte ik
weg uit Heesch. Bij Oss Oost reed
ik de A50 op, haalde ik snel twee
vrachtauto’s in en zoefde ik rich-
ting Zeddam. Tot Zeddam heb ik

geen ander verkeer op de weg ge-
zien.
Wat ik wel zag, baarde mij zor-
gen. In het rivierengebied reed ik
regelmatig door nevel heen, soms
door hele dikke plukken. En het
aantal dikke plukken nam toe
naarmate ik mijn bestemming na-
derde. Als dat maar goed ging...
Bij Jan Maarten werd onder genot
van een sapje het plan-de-cam-
pagne doorgenomen. Er werd een

landweggetje nabij Gendringen
geselecteerd voor onze
waarneemposten. Op weg daar
naar toe nog meer nevelflarden...
Eerst stopten we bij de
waarneemplek van Jan Maarten,
waar twee landweggetjes elkaar
kruizen. Jan Maarten zou op de
grenslijn gaan waarnemen. De
straatverlichting op de kruising
zou Jan Maarten niet hinderen.
Daarna reden we, wederom door

enkele nevelflarden,
verder naar mijn post,
een T-splitsing op 1,2
km ten zuiden van de
grenslijn. Hier was
geen straatverlichting,
maar wel een rij bomen
in zuidelijke richting.
Gelukkig stond de
maan hoog genoeg.
Terwijl Jan Maarten te-
rugreed naar zijn post,
stelde ik mijn appara-
tuur op. De ster die ra-
kend bedekt zou wor-
den, was al duidelijk te
zien. Omdat het nog
meer dan een kwartier
zou duren voordat ik
zou beginnen met
waarnemen, schatte ik
snel nog wat verander-
lijke sterren. Ja, de
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dwergnova SS Aur onderging
nog steeds een helderheid-
uitbarsting.
Vanaf 2h45m UT begon ik XZ
5829 waar te nemen. De ster na-
derde duidelijk de onverlichte
maanrand. Op een gegeven mo-
ment leek het alsof de ster maar
niet dichter bij de maanrand
kwam, en begon ik te vrezen dat
hele eind gereden te hebben om
alleen een conjunctie te kunnen

zien. Uiteindelijk werd de ster,
ruim twee minuten later dan voor-
speld, bedekt door de maan. Ter-
wijl de ster bij Jan Maarten een
knipperlicht nadeed (11 tijdstip-
pen), bleef het bij mij bij twee
tijdstippen. Hans Govaarts, die 2
km ten zuiden van de grenslijn
stond, kreeg twee bergpieken te
pakken. Ook Henk Bulder en een
viertal Belgen hebben deze ra-
kende kunnen timen.

Onder de verbaasde blikken van
een vroeg boertje te fiets, pakte ik
mijn spullen weer in en reed ik te-
rug naar Jan Maartens post. Na
een korte nabespreking, tufte ik
weer naar huis. Inmiddels was het
vrachtverkeer weer op gang ge-
komen. De rechterrijstrook be-
stond uit een colonne vracht-
verkeer, waar ik op de linker-
strook soepel voorbij kon.
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Gevraagd: ontdekkers
van dubbelsterren. Vaste
aanstelling tot 2010.

Door Eric Limburg

Als sterbedekker heb je nu nog
de mogelijkheid om astronomisch
geschiedenis te maken. Dat is niet
zozeer vanwege je timingen,
maar veeleer doordat je als ont-
dekker van een dubbelster de
boeken in kunt gaan!

Ervaren waarnemers weten dat zo
af en toe een ster die bedekt
wordt geleidelijk of in duidelijk
waarneembare stapjes verdwijnt.
In de nieuwste stercatalogus voor
onze doeleinden, de XZ80Q, ko-
men zo’n 8444 dubbelsterren
voor. Dat is dus slechts 4.5% van
het totaal aantal sterren in de
XZ80Q. De meeste hiervan zijn
door beroepsastronomen, o.a. via
sterbedekkingen, ontdekt. Een
viertal amateurs, die gedurende
korte of langere tijd hun waarne-
mingen aan onze oergezellige
vereniging gestuurd hebben, zijn

‘de geschiedenis al ingegaan’. De
gelukkigen staan in onderstaande
tabel genoemd:

Naam Aantal ontdekkingen
Jean Bourgeois 225
Henk Bulder 54
Henk Bril 19
Alex Scholten 3

Tabel 1. Enkele ontdekkers van
dubbelsterren (bronnen: XZ80Q
en de lijst met historische
waarnemingen van de DOA).

Als je wilt dat ook jouw naam aan
deze eerbiedwaardige lijst toege-
voegd zal worden, dan moet je er
wel ‘snel’ bij zijn. In het jaar
2010 zal de ESA nl. de GAIA sa-
telliet lanceren (http://sci.esa.int/
science-e/www/area/
index.cfm?fareaid=26) en deze
zal dubbelsterren met een onder-

linge afstand van luttele micro-
boogseconden (!) kunnen ontdek-
ken. Je raadt het al: de kans dat er
daarna middels sterbedekkingen
nog nieuwe dubbelsterren ontdekt
zullen worden door jou is dan
met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid nul komma
niks.

Wat moet je in de waarneem-
praktijk doen om je kansen op
eeuwige roem te vergroten? Heel
eenvoudig: je neemt straks LOW
4.0, en berekent op de bekende
manier je voorspellingen. Let nu
vooral op de voorspellingen van
sterren met een XZ nummer van
54.000 en hoger. Dit zijn over het
algemeen natuurlijk de zwakkere
broeders, maar vooral hier liggen
je kansen! De sterren met een XZ
nummer kleiner dan 23.000 wor-
den al sinds vele jaren gebruikt
voor het maken van voorspellin-
gen. Verreweg de meeste hiervan
heeft iemand op aarde al eens be-
dekt zien worden en al dan niet
vermeld dat de bedekking een ge-
leidelijke was. De sterren met
nummers tussen 23.000 en
32.000 komen sinds het verschij-
nen van de XZ94F en LOW 2.0
in 1997 voor op de voorspellings-
lijsten. Hier heb je natuurlijk ook
een kans, maar vergeet niet dat
veel van deze sterren al eens als
niet geïdentificeerde ster bij een
bedekking zijn waargenomen.
Nee, je moet het echt bij de
zwakke broeders gaan zoeken en
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daarvan zijn er zeer velen! De
XZ80Q catalogus (alfa versie)
omvat zo’n 187.000 sterren. Ver-
gelijk dat eens met de 54.000 van
de XZ80P die door LOW 3.X
wordt gebruikt, en je weet dat er
vele kansen liggen! Het eenvou-
digst zijn de zwakkeren natuurlijk
waar te nemen voor Eerste Kwar-
tier in het voorjaar en na Laatste
Kwartier in het najaar.

Een allerlaatste tip om je kansen
nog wat te vergroten: probeer zo
veel mogelijk waarnemingen te
doen tijdens de totaliteitsfase van
een totale maansverduistering. De
komende voor 9 november 2003
is een goede om je kansen als
ontdekker van een dubbelster
vereeuwigd te worden, te vergro-
ten. Zoals reeds in een eerder
nummer van Occultus vermeld,

heb ik zelf met een goede 20 cm
Newton 10 bedekkingen tijdens
de totaliteitsfase van de maans-
verduistering van 9 januari 1982
waargenomen. De zwakste hier-
van was een ster van 12.2 (!). He-
laas voor mij verdween ook deze
plotseling en wacht ook ik nog op
eeuwige roem…

Sterbedekking door
(420) Bertholda

Door Jan Maarten Winkel

In nummer 71 van Occultus werd
melding gemaakt van het succes
van de sterbedekking door (345)
Tercidina. Deze werd o.a. waar-
genomen door onze leden Wim
Nobel en Eberhard Bredner, bei-
den met succes vanuit Frankrijk.
De sterbedekking op 17 septem-
ber 2002 door Tercidina is één
van de grootste successen in de
geschiedenis van ster-
bedekkingen: 75 koorden (66 met
begin- en eindtijdstip, 9 alleen in
duur) geven een goede indruk
van het profiel van de planetoïde.

Op 26 augustus 2003 werd er
weer een groot succes geboekt
met de sterbedekking door (420)
Bertholda. Ook nu werd er door
drie van onze leden vanuit Frank-
rijk waargenomen: Wim Nobel
(vanuit Langres, geen bedekking)
en Lex en Ingeborg Blommers
(vanuit Reilhac, een bedekking
van 7,9 seconden). Eberhard
Bredner nam waar vanuit Duits-
land (Windsheimer Bucht, geen

bedekking). Tevens werd er van-
uit Nederland waargenomen
(geen bedekking) door o.a.
Monique de Kock, Harrie Rutten
en Jan Maarten Winkel. In totaal
kwamen er 138 verslagen binnen
door 161 waarnemers uit 17 lan-
den. In 63 verslagen werd een be-
dekking vermeld.

De voorspelling

In de voorspellingen voor 2003
van Edwin Goffin wordt de be-
dekking door (420) Bertholda
van een 8,6 magnitude heldere
ster genoemd. In de nacht van 26
augustus zou deze planetoïde de
ster gedurende maximaal 11,9 se-
conden bedekken. Het pad zou
van oost naar west over Italië
naar het zuiden van Spanje lopen.

Op 7 augustus geeft Jan Manek
een eerste update en op 20 augus-
tus een tweede update welke ge-
baseerd zijn op de jongste
astrometrische waarnemingen. De

nieuwe voorspellingen laten een
shift van het ongeveer 230 km
brede pad zien naar het noorden.
Het pad ligt nu vlak ten zuiden
van Sint Petersburg, de Baltische
staten, Polen (over Poznan),
Duitsland (vlak ten zuiden van
Berlijn), Tsjechië (over Praag en
Pilsen), Zwitserland (over Bern en
Zurich), Frankrijk (van Straats-
burg en Dijon naar Bordeaux),
noord-west Spanje en noord Por-
tugal (over Porto).

De ster

De te bedekken ster is vrij helder
(magnitude 8,6) en staat bekend
als TYC 5757-00353-1. De ster is
goed te vinden 4 graden ten noor-
den van M72 in de Waterman.

De planetoïde

Planetoïde (420) Bertholda heeft
een geschatte doorsnede van 146
km. Tijdens de bedekking heeft
deze kleine planeet een helder-
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heid van 13,6. Deze helderheid
fluctueert 0,3 magnitude door de
rotatie van de planetoïde. De
planetoïde draait in 11,017 uren
rond zijn as.

Aan de hand van het verloop van
de helderheid, kan men theore-
tisch de vorm van de planetoïde
bepalen. Door de rotatie veran-
dert ook de padbreedte. Tijdens
de bedekking bleek de pad-
breedte smaller te zijn dan voor-
speld was.

hebben, want het was Nieuwe
Maan. Het weer was verschillend:
een heldere nacht op de meeste
plaatsen, maar ook mist of bewol-
king op andere plaatsen.

Een opname van het gebeuren

De sterbedekking van TYC 5757-
00353-1 door (420) Bertholda
werd door R. Behrend en P.
Bartholdi vastgelegd vanuit
Observatoire de Genève met een
CCD camera op een C8
teleskoop. De duur van de bedek-
king bedroeg 13,8 +/- 0,2 secon-
den. Dit is langer dan de voor-
spelde maximale duur van de be-
dekking, wat veroorzaakt wordt
door de vorm en de positie van
de planetoïde op het moment van
bedekking.

Eerste resultaten

De deelname aan deze ster-
bedekking was groots. Vele per-
sonen aarzelden niet en reisden
honderden kilometers en kruisden
soms grenzen om deze bedekking
in het bedekkingspad mee te kun-
nen maken.

Het aantal waarnemers bedroeg
161 uit 17 verschillende landen.
In 63 verslagen werd een bedek-
king vermeld.
De gebruikte waarneemmethoden
waren zeer divers: visueel, video
(video camera=s, camcorders,
webcam), CCD in drift-scan
mode, CCD trail, fotografisch
trail.

De complete lijst van deelnemers
met hun resultaten is op de web
pagina van Eric Frappa terug te
vinden:

figuur 1. Helderheidsverloop van
de planetoïde

figuur 2. Theoretisch bepaalde
vorm van de planetoïde

Waarneemcondities vanuit
Nederland

De sterbedekking zou op een
hoogte van 29o boven de horizon
in het zuiden plaatsvinden. Van
de Maan zouden we geen last

figuur 3. Bedekking vanuit
Observatoire de Genève
opgenomen door R. Behrend en
P. Bartholdi

figuur 4. Spreiding van de waarnemers en de werkelijke positie van
het bedekkingspad, bepaald aan de hand van de waarnemingen
(figuur: Eric Frappa)
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http://www.euraster.net/results/
2003/index.html#0826-420

In figuur 5 zijn de positieve waar-
nemingen en de twee dichtstbij
gelegen negatieve waarnemingen
uitgezet. De intrede van de ster
wordt weergegeven met een rood
cirkeltje, de uittrede met een
groen cirkeltje. De best passende
ellips is door de waarnemingen
getekend. Het wordt duidelijk dat
de reactietijd bij de intredes on-
nauwkeuriger zijn dan bij de uit-
tredes. Tevens wordt het profiel
van de planetoïde zichtbaar ten
opzichte van de ellips. Deze fi-
guur laat de schaduw van de
planetoïde zien in het Besselse
vlak. Dit is het vlak dat door het
centrum van de Aarde gedacht
moet worden en haaks op de lijn
naar de ster.
Figuur 6 laat een andere weer-
gave van de waarnemingen zien.

De ruwe waarnemingen werden
in figuur 7 aangepast aan een ge-
middelde bedekkingscurve (ver-
schoven naar een positie in het
midden van de koorden). Deze fi-
guur laat nu de planetoïde zien
zoals die aan de hemel te zien

figuur 5. Reductie van de ruwe waarnemingen door Jan Manec

figuur 6. Reductie door Eric
Frappa

figuur 7. Verbetering van de
omtrek van de planetoïde (figuur:
Jean Lecacheux)

was (gespiegeld ten opzichte van
figuur 5 en 6).
Figuren 5, 6 en 7 laten duidelijk
de vorm van de planetoïde zien
met zijn onregelmatigheden. De
grootte van Bertholda, gezien
vanuit deze hoek, meet 172 (+/-
0,9) x 123 (+/- 2,4) km.

Binnen een jaar tijd hebben euro-
pese amateur astronomen twee
grote successen geboekt op het
gebied van sterbedekkingen door
planetoïden. Het lijkt erop dat
deze vorm van sterbedekkingen
onder steeds meer belangstelling
komt te staan, met name door de
sterk verbeterde last minute
astrometries, waardoor men niet
schroomt om honderden kilome-
ters te reizen.

Enkele verwijzingen

Op het internet is op het gebied
van sterbedekkingen door
planetoïden informatie te vinden
op:
http://www.aula.com/EAON/
Planoccult (engels): een mailing
list welke onderhouden wordt
door Pierre Vingerhoets en Jan
van Gestel;
http://mpocc.astro.cz/
De site van Jan Manek (engels)
met jaarlijkse voorspellingen,
updates en resultaten;
http://www.oz.net/~stevepr/
Asteroids/asteroid.htm
De site van Steve Preston (engels)
met updates van voorspellingen;
http://www.lunar-
occultations.com/iota/
occultv2.htm
WinOccult (engels) met software
voor het voorspellen en reduce-
ren van sterbedekkingen;
http://alain.klotz.free.fr/
technoccult/
De drift scan methode (frans)
door Alain Klotz, voor gebruikers
van CCD;
http://www.euraster.net/
De site van Eric Frappa
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Sterbedekkingen door
 Planetoïden
1 oktober 2003 - 1 januari 2004

Door Jan Maarten Winkel

Onderstaande tabel geeft aan
welke sterbedekkingen door
planetoïden in de genoemde pe-
riode zichtbaar zijn.
De kaartjes t.b.v. de genoemde
bedekkingen treft u op de vol-
gende pagina’s aan. Mocht u een
tekort aan waarnemings-
formulieren hebben, geef onder-
getekende dan een seintje, dan
zorgt hij dat u nieuwe formulieren
krijgt.

De komende tijd zijn er vele ster-
bedekkingen door planetoïden
zichtbaar. De voorspellingen zijn,
als vanouds, tot ons gekomen via
EAON terwijl Edwin Goffin de
berekeningen verzorgd heeft.

Het afgelopen kwartaal

Op 17 juli werd er vanuit Zuid
Frankrijk, Italië en Spanje door
10 waarnemers een bedekking
waargenomen door Martha.
Op 26 juli werd er vanuit Spanje
en Italië door 4 waarnemers een
bedekking waargenomen door
Aidamina. Er was sprake van een
noord shift ten opzichte van de
voorspelling.
Op 3 augustus nam Igor
Vinyaminov vanuit Rusland een
bedekking van tenminste 7 se-
conden waar door Aegle.
Op 1 september nam Sergey
Shurpakov een bedekking van
ruim 4 seconden door Chloe
waar.

Op 12 september nam Vitali
Nevski een bedekking van bijna
4 seconden door Colchis waar.
Op 21 september nam Igor
Vinyaminov een bedekking van
38 seconden door Europa waar.
Op 23 september nam Jean
Lecacheux vanuit Frankrijk een
bedekking van bijna 10 seconden
door Euterpe waar.

Zhejiang

Op 10 juli keek Lex Blommers
vanuit Leiderdorp naar Zhejiang,
maar er trad geen bedekking op.

Bertholda

Op 26 augustus werd er een groot
succes geboekt met de ster-
bedekking door Bertholda. Wim
Nobel, Lex en Ingeborg
Blommers namen deze ster-
bedekking vanuit Frankrijk waar,
en voor Lex met succes. Eberhard
Bredner keek vanuit Duitsland.
Vanuit Nederland werd er o.a.
waargenomen door Monique de
Kock, Harrie Rutten en Jan Maar-
ten Winkel (geen bedekking). El-
ders in dit nummer leest u er meer
over.

Ninina

Op 11 september werd er vanuit
Frankrijk en Duitsland door 3
waarnemers een bedekking door
Ninina waargenomen. Harrie

Rutten zag vanuit Arcen geen be-
dekking.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn
er 5 bedekkingen geselecteerd.
De planetoïde Chloris zal voor
NOORD NEDERLAND een kans
geven op een bedekking, terwijl
Alphonsina dit voor geheel NE-
DERLAND zal geven. Kijk in alle
gevallen van 10 minuten voor tot
10 minuten na het opgegeven
tijdstip.

Niet geselekteerd

Mochten er waarnemers zijn die
ook andere (niet in de lijst opge-
nomen) potentiële bedekkingen
willen waarnemen, dan kan men
terecht op internet op pagina
http://mpocc.astro.cz/ Op deze
pagina staan ook de zoekkaartjes
zoals deze in Occultus gepubli-
ceerd worden.
Als men geen toegang heeft tot
internet dan verzoek ik hen con-
tact met mij op te nemen. Ik zal
hen dan van de gewenste infor-
matie voorzien.
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Verklaring symbolen:
ho: hoogte ster boven de horizon
AZo: azimut ster (0o=Noord;90o=Oost;180o=Zuid;270o=West)
f: fotografische helderheid
d m: helderheidsafname bij bedekking
T max: maximale tijdsduur bedekking

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

wo/do 20-11 TYC 1372-02290-1 10.5 07h29m.8 21o48' 3.5 24s
za/zo 14-12 TYC 2419-00556-1 11.0 06h08m.6 31o49' 4.8 7s

ma 15-12 TYC 2373-02434-1 10.3 04h35m.1 31o07' 2.9 5s
zo/ma 22-12 TYC 1894-00143-1 10.2 06h56m.7 23o15' 6.2 8s

ma 22-12 HIP 23799 6.3 05h06m.8 43o10' 5.7 4s

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 OKTOBER 2003 - 1 JANUARI 2004

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

wo/do 20-11 04.43 55 218 410 Chloris 128 km 13.9 NOORD NEDERLAND
za/zo 14-12 01.08 68 209 1867 Deiphobus 131 km 15.7 Noord Afrika

ma 15-12 22.52 69 191 133 Cyrene 70 km 13.1 Scandinavië
zo/ma 22-12 04.10 40 256 1173 Anchises 135 km 16.4 Noord Afrika

ma 22-12 21.51 78 133 925 Alphonsina 57 km 12.0 NEDERLAND
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Betreft: jaarvergadering 2003

Verslag van de algemene ledenvergadering (jaarvergadering over 2002) gehouden te Roden op zaterdag 26
April 2003 in “Het Wapen van Drenthe”

Aanwezig: 12 leden, inclusief het bestuur m.u.v. Harrie Rutten.
Afgemeld: Harrie Rutten en Esdert Edens

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering om 12h02m MEZT.

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er zijn twee afmeldingen:
Harrie Rutten heeft zich afgemeld vanwege de excursie naar Las Palma en Tenerife. Een aantal leden van
onze vereniging maken deel uit van deze excursie.
Verder heeft zich Esdert Edens afgemeld voor de ledenvergadering.

2. Vaststelling van de agenda.
Zowel van het bestuur als uit de vergadering komen geen wijzigingen op de agenda en deze wordt conform
de publicatie in Occultus nr. 72 vastgesteld.

3. Correspondentie aangaande de vergadering en mededelingen.
Er zijn geen stukken binnen gekomen.

4. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 27 april 2002.
De notulen zijn gepubliceerd in Occultus 69.
Aangaande de aanmelding om ESOP 2006 te organiseren zoals gepubliceerd op blz. 17, geeft de voorzitter
aan dat de brief formeel verstuurd is. De Leidse Sterrenwacht zal als locatie dienen voor ESOP 2006.
Jan Boonstra vraagt wat de status is van de actie zoals vermeld op blz. 19 aangaande de voorspelling van
de bedekkingen van de maantjes van Jupiter. De voorzitter geeft aan dat dit niet is doorgegeven aan Eric
Limburg, maar door diens aanwezigheid bij de ledenvergadering nu per direct gecorrigeerd is. Eric geeft
aan dit mee te nemen in een volgende upgrade van LOW.

Verder zijn er geen redactionele opmerkingen. Onder dankzegging aan de secretaris worden deze gearres-
teerd.

5. Jaarverslag van de secretaris over 2002.
Dit verslag is gepubliceerd in Occultus 72.
Het is een zeer uitgebreid verslag geworden dat een volledig beeld geeft van de activiteiten die zijn georga-
niseerd, hoe de vereniging gestructureerd is en hoe ze naar buiten treedt.

Jaarvergadering 2003
Roden, 26 April 2003
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Op blz. 25 onder Contacten van de KNVWS is een aantal keren NVWS vermeld i.p.v. KNVWS.
Tevens is Henk niet geïnterviewd door Radio 3 maar Radio 2.

De voorzitter dankt alle leden, voor hun inzet en enthousiasme. Zonder de leden zijn er namelijk geen acti-
viteiten mogelijk.
Vervolgens wordt het verslag onder dankzegging aan de secretaris gearresteerd door de voorzitter.

6. Jaarverslag van de penningmeester over 2002.
Dit verslag is gepubliceerd in Occultus 72.
De bestuurskosten zijn iets hoger uitgekomen dan begroot.
Georg Comello vraagt om details betreffende het financieel verslag in een toelichting voortaan bij te voe-
gen.
De PC kaarten zijn afgeschreven. Alle DCF’s en brochures zijn verkocht.
Er is een vraag voor 1 DCF, Eric Limburg geeft aan er 2 te willen door verkopen.
De drukker van Occultus heeft éénmalig de kopieerkosten van één Occultusnummer gedoneerd. De druk-
ker is inmiddels failliet.

7. Verslag van de kascommissie.
De kascommissie bestaande uit de heren Georg Comello en Theo Jurriens hebben de bescheiden gecontro-
leerd. De kascommissie leest haar verslag voor en beveelt de vergadering aan de penningmeester en daar-
mee het hele bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat hier bij acclamatie mee akkoord. De pen-
ningmeester wordt bedankt voor zijn werk.

8. Begroting 2003 en contributie 2004.
De begroting is gepubliceerd in Occultus 72.
Jan Maarten geeft als toelichting dat geen DCF, PC kaarten en brochures zijn opgenomen in de begroting.
Tevens geeft hij aan dat de porto iets omhoog is gegaan.
Alex Scholten vraagt of de kosten voor drukken niet omhoog gaan i.v.m. een nieuwe drukker.
Jan Maarten geeft aan dat de nieuwe drukker duurder is, maar dat de kosten voor het laatste nummer nog
gelijk zijn gebleven.
Het voorstel om kosten te besparen door de kleuren voorpagina van Occultus te vervangen door een zwart-
wit pagina wordt van de hand gewezen.

De contributie voor 2004 wordt vastgesteld op 15 Euro.

9. Bestuursverkiezing.
Adri Gerritsen en Jan Maarten Winkel zijn aftredend en hebben zich verkiesbaar gesteld.
Er zijn, zoals reeds in agendapunt 3 werd vermeld, geen stukken dus ook geen tegenkandidaten gesteld.
De vergadering gaat bij acclamatie over tot herbenoeming van Adri en Jan Maarten.

10. Verkiezing kascommissie.
De kascommissie, Georg Comello en Theo Jurriens worden bij acclamatie herbenoemd.
Als reserve worden John Neuféglise en Esdert Edens herbenoemd.

11. Verkiezing van de afgevaardigden van de Verenigingsraad der KNVWS.
De huidige afgevaardigden Adri Gerritsen, Jan Maarten Winkel en Tom Tenbergen worden bij acclamatie
herbenoemd. De voorzitter geeft aan ook naar de Verenigingsraad te gaan. Dit vormt geen bezwaar, echter
het maximaal aantal stemmen voor de Vereniging is 3.

12. Werkgroepenoverleg.
Er is al vele jaren geen werkgroepenoverleg meer geweest.
Dit agendapunt zal daarom ook van de agenda verwijderd worden.
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13. Waarneemwerk, E-mail, Publicaties, Website, Software, Activiteiten en Propaganda.
De verschillende waarneemleiders vragen in het kort aandacht voor de komende expedities die georgani-
seerd zullen worden en zoals vermeld in Occultus 72.
Tom Tenbergen geeft aan dat in tegenstelling tot deze lijst hij zelf niet aanwezig kan zijn bij de rakende van
6 juli nabij Ouddorp. Hij zal echter wel het voorbereidend werk verrichten, gezien de belangstelling voor de
rakende.
Adri Gerritsen geeft aan dat de belangstelling voor rakende lijkt af te nemen. Hopelijk kan de bijeenkomst
in Tilburg voorafgaande aan de amateur bijeenkomst dit najaar een nieuwe internationale impuls geven aan
het organiseren van expedities naar rakende sterbedekking.
De belangstelling voor de website blijft erg hoog, zie het jaarverslag. De website wordt steeds meer opge-
nomen als link op andere sites.
Eric Limburg zal tijdens de bijeenkomst in Roden de vernieuwingen van LOW 4 demonstreren. Adri
Gerritsen is bezig met het verder ontwikkelen van GEOS. Een integratie van GEOS en LOW is in de toe-
komst mogelijk.

14. WVTTK
De Vereniging heeft geen speciaal programma gestart voor de Mercurius overgang van 7 mei.
Alex Scholten vraagt of de Vereniging iets organiseert voor de Venus overgang van 8 juni 2004.
Henk Bril geeft aan samen met de Zuid-Afrikaanse amateurs iets te willen organiseren.

De voorzitter vermeld dat oud lid de heer v.d. Drift is overleden, er zijn verder geen details bekend. Er zijn
astronomische zaken nagelaten aan de Vereniging. Na een inventarisatie zal dit te koop worden aangebo-
den.

De voorzitter zegt dank voor de snel verlopen vergadering. De vergadering wordt gesloten om 12h42m
MEZT.

Tom Tenbergen
(bestuurslid)

Voor akkoord getekend te ........................... op .................................

............................... ...............................
Henk Bril Harrie Rutten
(voorzitter) (secretaris)

Aanwezig
H.Govaarts
C.Booy
E. van Ballegoij
E.Limburg
J.Neuféglise
J.Boonstra
G.Comello
A.Scholten
JM. Winkel
A.Gerritsen
H.Bril
T.Tenbergen

Afgemeld:
H.Rutten
E.Edens
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