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Redaktioneel

In dit nummer vinden we nog-
maals een verslag van de Venus-
overgang van 8 juni, dit maal
door Henk Bril. Daarnaast zet
Peter Bus een kanttekening bij de
berichten over een vermeende
zichtbaarheid van de atmosfeer
van onze zusterplaneet tijdens de
overgang.

Op 21 mei werd Venus door de
Maan bedekt (weet u het nog?).
Het was een regenachtige dag,
maar Henk Masselink had toch
nog even een gat in de bewol-
king. Lees zijn verhaal.

Dit jaar werd ESOP XXIII
(European Symposium on
Occultation Projects) gehouden
in Parijs. Het symposium vond
plaats van 27 tot 29 augustus.
Harrie Rutten en Eric Limburg
namen deel aan dit symposium.
Volgend jaar zal ESOP in Fin-
land gehouden worden, en over
twee jaar is Nederland aan de
beurt. Hoe deden de fransen de
organisatie en wat kunnen wij er-
van leren.

Veel leesplezier met deze
Occultus.

Jan Maarten Winkel
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De VDe VDe VDe VDe Venusoverenusoverenusoverenusoverenusovergangganggangganggang
Door Henk Bril

Vanaf het eerste moment dat ik
actief amateur werd, eind 1977,
heb ik echt naar de volgende za-
ken hemelverschijnselen uitgeke-
ken: de totale zonsverduistering
van 11 augustus 1999 en de
Venusovergang van 8 juni 2004
en 6 juni 2012.
Ach, wat leek dat toen nog ver
weg. Nu zijn twee van de drie al
historie.

De zonsverduistering werd een
enorm fiasco toen kort voor de
totaliteit de wolken het plezier be-
dierven, en er tot een trauma leid-
den dat pas op 21 juni 2001 werd
genezen, met als gevolg dat er
een bezetenheid is gekomen naar
totale zonsverduisteringen. Ik ben
er aan verslaafd geraakt.

Aan een Venusovergang kun je
niet verslaafd raken, daarvoor
zijn ze te zeldzaam. Ze gebeuren
altijd in groepjes van twee met 8
jaar tussentijd en daarna moet je
vervolgens 105 of 122 jaar wach-
ten op de volgende. Dat schiet
niet op, en je zal maar in 1882
geboren zijn (of straks in 2012) –
je kan het dan eigenlijk schudden
om er één te zien. Maar ik, ik had
geluk, want ik ben in 1962 gebo-
ren en zou dus een goede kans
maken er één of twee te zien.
Welnu, de teller staat op één.

Mijn fascinatie voor Venus-
overgangen begon omstreeks
1982 toe ik de boeken ‘De Ster-
renhemel’ van Kaiser (uit 1884)

antiquarisch op de kop kon tik-
ken, bewerkt door J.A.C. Oude-
mans. Die dekselse Oudemans
beschreef tot in detail waar de
Venusovergang van 2004 waar-
genomen kon worden. Ik vond
dat heel gek, hoe zeer hij daar zo
gedetailleerd aandacht aan be-
steedde. Ik raakte helemaal in de
ban van de Venusovergang toen
ik in Flammarion’s ‘De wonderen

Foto gemaakt door Adri
Gerritsen

des hemels’ (tweede druk uit
circa 1899) de lotgevallen van de
Franse astronoom Le Gentil be-
schreef – ik was tot tranen toe ge-
roerd van het leedvermaak om
zoveel pech.

De jaren gingen voorbij en de
Venusovergang raakt op de ach-
tergrond, pas in 2002 bij het be-
zoek aan de Uniesterrenwacht in
december kwam de Venus-
overgang ter sprake, gewoon om
onze waarnemingen te combine-
ren om de zonneparallax uit te re-
kenen (ik wist toen nog niet dat
er een internationaal project zou

worden gestart dat allerlei waar-
nemingen uit de gehele wereld
zou combineren). Daarna diende
zich op 7 mei 2003 de
Mercuriusovergang aan die als
generale repetitie zou fungeren
voor de Venusovergang van
2004. Samen met Henk
Masselink en Marion Iris van der
Linden zou deze happening wor-
den waargenomen vanuit
Nieuwstadt, en, zo verzekerde ik
hun tijdens de amateur-bijeen-
komst in Roden van 2003, het
zou prachtig weer worden…..Dat
kwam uit, en in een vorig num-
mer van Occultus heeft U er alles
over kunnen lezen.

In de laatste maanden voor juni
2004 begon de Venusovergang-
koorts me in zijn greep te krijgen,
dat verergerde toen ik het boek
‘The Transits of Venus’ van
William Sheehan en John
Westfall aanschafte en alle verha-
len over de eerder waargenomen
overgangen tot me nam. Op het
laatst kon ik aan niets anders
meer denken en maakte me alleen
maar zorgen over….. het weer. Ik
leek verdomme Le Gentil wel.

De spanning steeg en steeg en de
weersverwachtingen werden
steeds gunstiger, er werd onop-
houdelijk beter weer voorspeld,
maar op de één of andere manier
werd de egaal blauwe lucht maar
steeds niet bewaarheid. Ook op 7
juni was er een vervelende
cirrusbewolking die weliswaar
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niet zou voorkomen dat we iets te
zien zouden krijgen, maar het
was verre van ideaal. Ik werd er
helemaal gek van.

Inmiddels had ik met Henk en
Marion afgesproken dat we weer
gezamenlijk zouden gaan waar-
nemen in gezelschap van Wynne
Lienhardt, een kennis van Henk
uit Texas in de VS (die Henk kent
écht overal vrouwen!!) en in de
dagen voor de overgang diende
Adri Gerritsen zich aan, die het
inmiddels ook Spaans benauwd
had gekregen, en inschatte dat de
kansen op een goede lucht in
Limburg beter waren dan in
Amstelveen.

Terwijl elke zichzelf respecte-
rende amateur-astronoom stijf
van de zenuwen raakte was er
op een ander vlak iets vreemds
gaande. Ik was er van te voren
van overtuigd dat de overgang
tot een enorme mediahype zou
leidden en tot veel aandacht in de
pers en op radio en TV zou zor-
gen. Immers, er was geen levend
mens op Aarde die de Venus-
overgang ooit eerder met eigen
ogen had gezien. Ik zat er hele-
maal naast. Nauwelijks aandacht
in de media – zelfs de dag vóór
de verduistering niet! De middag
vóór de overgang belde dan toch
nog de VARA, of ik live verslag
wilde doen voor Radio2 bij
Ontbijtradio. Tuurlijk – proberen
zo veel mogelijk mensen alsnog
naar de hemel te laten kijken!

Het zou een onvergetelijke erva-
ring worden. Miljoenen mensen
hebben de overgang aanschouwd
– miljarden hebben hem gemist.
De overgang is platgeschoten met
webcams en filmcamera’s. Ik durf
zelfs te stellen dat het verschijnsel
het meest gefilmde voorval in de
geschiedenis van de mensheid is!
En wij, ons groepje bestaande uit
Wynne, Marion Iris, Adri, Henk,

Reeks opnames gemaakt door
Henk Bril

mijn zoon Bob (voor de gelegen-
heid ‘ziek’ gemeld op school) en
ikzelf? We hebben genoten van
elke seconde. We hebben ge-
filmd, gefotografeerd, gekeken,
gelachen, omstanders door onze
kijkers laten kijken, maar vooral
genoten. Bij de intrede van Venus
hebben enkele van ons de aure-
ool gezien (de ring van licht in de
Venusatmosfeer tijdens intrede)
en allemaal de ‘zwarte druppel’.
We concentreerden ons op de
webcams, en ikzelf was tijdens de
intrede in de uitzending bij Ra-
dio2 toen Venus halverwege was.
Het was geweldig. Bij de uittrede

was de seeing veel slechter, maar
uitgerekend hier heeft Adri fan-
tastische opnames gemaakt die ik
bewerkt heb in een klein filmpje
‘The Egress of Venus’ die na
publicatie op mijn eigen website
www.astrobril.nl op de websites
van Kennislink
www.kennislink.nl en natuurlijk
de website van onze eigen DOA
is geplaatst. Bij deze film figu-
reert de mars ‘de Transit of Ve-
nus’ van John Philip Sousa uit
1883. Deze componist, bekend
van de ‘Stars and Stripes For-
ever’, was zo gebiologeerd door
de Venusovergang van 1882 dat
hij er toe geïnspireerd werd dit
muziekstuk te componeren.

Na de overgang begon het wer-
ken aan de reductie van de waar-
nemingen. Een Herculestaak, bij
het maken van het bovenge-
noemde filmpje zijn bijvoorbeeld
20000 opnames bewerkt. Ook nu

ben ik nog bezig met het bewer-
ken van onze opnames! Daar-
naast heb ik veel aandacht be-
steed aan een DVD van ca. 45
minuten die een beeld geeft van
deze dag; er wordt niet alleen
aandacht besteed aan de over-
gang zelf, maar ook aan de bele-
ving van de dag zelf, en de span-
ning vooraf en de ontlading ach-
teraf. Deze DVD is te bestellen
door 8 Euro over te maken op re-
kening 54.95.67.550 t.n.v.
H.J.Bril, Nieuwstadt onder ver-
melding van ‘Venusovergang’.

Achteraf komt de vraag natuurlijk
of aan de hooggespannen ver-
wachtingen is voldaan. Natuur-
lijk is dat persoonlijk, maar
voor mij is het antwoord ‘ja’ en
‘nee’.
‘Nee’ omdat het verschijnsel
zelf toch niet zo spectaculair
was – een zonsverduistering of
noorderlicht of zelfs een

Antareswederverschijning van
achter de Maan vind ik mooier.
‘Ja’, en uiteraard weegt dat
zwaarder, vanwege de fantas-
tische sfeer onder de waarnemers
en de wetenschap dat je een echt
uniek verschijnsel hebt mogen
meemaken. Over 75 jaar kan ho-
pelijk mijn zoon Bob zijn klein-
kinderen, als de volgende Venus-
overgang nog 38 jaar voor hun
ligt, voorhouden: “Ja, ik kan het
me nog als de dag van gisteren
herinneren. Samen met mijn va-
der en vier andere enthousias-
telingen. Het was geweldig. Ver-
geet er niet naar te kijken met jul-
lie kinderen en kleinkinderen, al
zul je er ver voor moeten reizen,
want de overgang van 11 decem-
ber 2117 zal vanuit Nederland
niet te zien zijn. En denk dan die
dag aan mij en aan mijn vader.”

In een komende Occultus zal ik
nader terugkomen op onze opna-
mes van die gedenkwaardige 8e

juni 2004.
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Kanttekeningen bij deKanttekeningen bij deKanttekeningen bij deKanttekeningen bij deKanttekeningen bij de
“waar“waar“waar“waar“waargenomen” Vgenomen” Vgenomen” Vgenomen” Vgenomen” Venusatmosfeerenusatmosfeerenusatmosfeerenusatmosfeerenusatmosfeer
tijdens de Vtijdens de Vtijdens de Vtijdens de Vtijdens de Venusoverenusoverenusoverenusoverenusovergang vangang vangang vangang vangang van
8 juni 20048 juni 20048 juni 20048 juni 20048 juni 2004

Door Peter Bus

Dankzij de gunstige weersom-
standigheden heeft menigeen de
Venusovergang op 8 juni 2004
kunnen waarnemen. Ook deze
auteur – echter onder wisselende
waarneemcondities – heeft dit
zeldzame fenomeen vanaf het be-
gin tot het einde aan de Gronin-
ger hemel goed kunnen zien.
In regelmatige intervallen werden
met een 200 mm telelens ruim 50
opnames gemaakt. En met be-
schermende AstroSolar filters kon
visueel in diverse kleine instru-
menten de voortgang van de
overgang worden gevolgd. En
met het blote oog was Venus ver-
rassend duidelijk zichtbaar als
een “dikke” zwarte punt op de
zonneschijf.

In de dagen na de overgang ver-
schenen diverse meldingen dat de

Foto 1. Venusovergang van 8
juni 2004 om 8h15m UT met een
200mm telelens.

atmosfeer van Venus was gefoto-
grafeerd. Deze zou zichtbaar zijn
als een lichtende band rond het
donkere Venusschijfje (zie foto
2).

Sinds begin 2001 heeft deze au-
teur met digitale camera’s opna-
mes van diverse objecten ge-
maakt, de bekende huis-, tuin-,
vakantie-, maar ook sterren-
kundige kiekjes. Hierbij kwamen
onder bepaalde condities
vreemde verschijnselen tevoor-
schijn die niets met de werkelijk-
heid te maken hebben. Deze wor-
den digitale artefacten genoemd.
Eén van deze artefacten die regel-
matig zichtbaar wordt is het zeer
bekende “halo-effect”. Hierbij
worden donkere objecten omge-
ven door een lichte rand, de
“halo”. Deze halo wordt vooral
goed zichtbaar als het
helderheidsverschil groot is en
het donkere object scherp be-
grensd (zie foto 3 en 4)*.

Foto 2. Venus met “halo”.

Foto 3. Originele opname:
camera voor witte muur.

Foto 4. Vergroting van foto 3
waarbij de “halo” goed zichtbaar
is.

Deze “halo” is vrijwel altijd 2 à 6
pixels breed ongeacht of men nu
Venus of een ander object met
een klein of een groot instrument
heeft opgenomen (zie foto 5). En
dit is wat we ook terug zien op de
meeste opnames van de Venus-
overgang.

De atmosfeer van Venus is alleen
met zekerheid gefotografeerd
door voorwaartse verstrooiing
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Foto 5. Sterke vergroting van
foto 3 waarbij de individuele
pixels duidelijk zichtbaar zijn. De
overgang van het donkere object
naar de lichte achtergrond wordt
gevormd door een band van ca.
6 pixels breedte, de “halo”, hier
in de vorm van voornamelijk
witte en lichtgrijze pixels.

Foto 6. Venusuittrede (in G-band) in de Utrechtse
Dutch Open Telescope met Venusatmosfeer.

van het zonlicht op deeltjes in de
Venusatmosfeer op het moment
dat een deel van het Venus-
schijfje buiten de zonneschijf
stond (zie foto 6). Als we naar
opnames kijken die gemaakt zijn
met diverse grote instrumenten
wordt de indruk gewekt dat de
helderheid van de zichtbare
Venusatmosfeer beduidend zwak-

Foto 7. Venus voor de zonsoppervlakte (in G-band)
in de Utrechtse Dutch Open Telescope zonder een
duidelijk spoor van de Venusatmosfeer.

ker is dan de zonsoppervlakte na-
bij de rand van de zon. Hieruit
kunnen we afleiden dat het vrij-
wel onmogelijk is de Venus-
atmosfeer te fotograferen op het
moment dat het Venusschijfje
vóór de zon staat.

Hierin worden we gesterkt omdat
op hoge resolutie opnames ver-
vaardigd met verschillende pro-

fessionele instrumenten vrijwel
geen spoor te zien is van een
Venusatmosfeer (zie foto 7).
Hierdoor lijkt het erg onwaar-
schijnlijk dat de Venusatmosfeer
in andere instrumenten is gefoto-
grafeerd op het moment dat Ve-
nus zich vóór de oppervlakte van
de Zon bevond en dat de lichte
band om Venus in feite een
digitaal artefact is.

*Noot: Met de meeste digitale foto bewerkingsprogramma’s, vooral bij
de verschillende toepassingen van “sharpening”, worden 1 à 3 pixels
aan de rand van een donker object donkerder (zwart) gemaakt en on-
geveer evenveel pixels lichter (wit) aan de rand van een licht object.
Door het kunstmatig gemaakte grote contrastverschil tussen licht en
donker, ontstaat hierdoor een schijnbare verscherping. Bij een wat
sterkere uitvergroting van de opname valt in de regel juist de witter
gemaakte rand het duidelijkst op. Deze witte rand wordt nu de “halo”
genoemd. Andere toepassingen van een digitale foto bewerkings-
programma kunnen zelfs dit “halo-effect” versterken. Bij het “stape-
len” van de opnames kan de “halo” onregelmatig van vorm worden
door minieme onderlinge verschillen zoals: onscherpte, luchtonrust,
verplaatsing en rotatie.
NB. In het verleden werd met retouche zwart/wit foto’s ook “scherper”
gemaakt. Bij deze techniek wordt om een object een diffuus wit en/of
zwart lijntje gezet.
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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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Naast de “grote” bedekking van 8
juni hebben 12 leden ook “an-
dere” sterbedekkingen waargeno-
men.
In totaal 235, dit zijn 40 meer
waarnemingen in vergelijking
met 2003.
Er zijn 222 intredes en2 uittredes
waargenomen. Roelof Mink was
met 11 tijdstippen zeer succesvol
tijdens de rakende bedekking van
X12050 te Rouveen op 26 April.
Hans Govaarts en Jan Hazendonk
hadden tijdens deze expeditie he-
laas geen succes.

WWWWWaaraaraaraaraarnemingen eerste helft 2004nemingen eerste helft 2004nemingen eerste helft 2004nemingen eerste helft 2004nemingen eerste helft 2004

status 4 september 2004status 4 september 2004status 4 september 2004status 4 september 2004status 4 september 2004
Door Tom Tenbergen

Meest succesvol was Harrie
Rutten, hij heeft 115 waarnemin-
gen gerapporteerd.
Zo zijn er uiteraard nog andere
bijzonderheden te vermelden. Zo-
als Eric Limburg die alleen op 25
april heeft waargenomen, en op
die ene avond 17 keer succes
heeft.
Niet alleen de rakende in
Rouveen op 26 april werd waar-
genomen. Op diezelfde avond
werden door 6 andere leden in to-
taal 38 bedekkingen gezien.

Bijzonder te vermelden is dat de
11000e bedekking is genoteerd
sinds de oprichting in 1946.
Exact zijn het er nu 11016.
Roelof Boschloo heeft er hiervan
1174 op zijn naam staan en is
daarmee “recordhouder” binnen
onze vereniging. Hij is nu al 39
jaren aktief als sterbedekker.

Zodra de prereducties zijn bere-
kend door het ILOC zullen deze
doorgestuurd worden naar de
waarnemers.

Waarnemer Intredes 1e Uittredes 1e Rakende 1e Intredes 2e Uittredes 2e Rakende 2e Totaal 2004
Boschloo R 40 40
Comello G 1 1

Edens E 14 14
Gilein G 3 3

Groot de, H 2 2
Hazendonk J 7 7

Kock de M 10 10
Limburg E 17 17

Mink R 11 11
Rutten H 113 2 115

Son A 3 3
Winkel JM 11 11
Zanstra W 1 1

Totaal 222 2 11 0 0 0 235
Totaal 1e helft 235
Totaal 2e helft 0

Totale bedekkingen 224
Rakenden 11
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VVVVVenus Occult door de Maanenus Occult door de Maanenus Occult door de Maanenus Occult door de Maanenus Occult door de Maan
Door Henk Masselink

Het is op vrijdag 21 mei 2004 in
Geldrop een ontzettende regen-
achtige dag. Grijze slierten be-
wolking trekken laag over. Ik
dacht een prelude op wat Venus
met de Zon op 8 juni as. gaat
klaarspelen te kunnen
gaan waarnemen, na-
melijk: Venus wordt
vandaag door de Maan
overdag bedekt. Vanaf
13:15 uur begint de be-
dekking en ze eindigt
om 14:28 MEZT. Het
ziet er niet best uit en
de intrede T1 en het
moment T2 mis ik dan
ook grandioos. Maar ik
houd moed omdat om-
streeks 14 uur door het
grijs het wat lichter
wordt en de regen is
opgehouden. Toch dus
mijn Celestron C8 opgesteld in de
achtertuin. De timer ingesteld en
nu maar hopen dat er wat te zien
komt. Het wordt helder blauw
met witte stapelwolken! Helaas
tijdens de uittrede T3 is de bedek-

king nog achter enkele verve-
lende wolken. Het is nu 14:28
uur. Het is wel erg spannend en
jawel hoor daar komt ’t ie!!! In de
zoeker is Venus nu te zien, zeer
heldere witte stip, soms dwars

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2004

Cat. Datum Dag Tijd (UT) XZ-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats
B 05-10-04 ma/di 1:42 X 7674 7,3 50 109 -37 10N 62- NVWS Limburg
A 08-10-04 do/vr 3:30 X 12917 6,4 41 103 -23 5N 34- NVWS Zeddam
C 21-10-04 do 19:27 X 29087 7,6 13 194 -28 7S 60+ NVWS Dalum (D)
B 17-11-04 wo 17:20 X 28677 6,3 10 193 -14 9S 33+ NVWS Bolsward
C 15-12-04 wo 16:50 X 29490 9,1 12 204 -11 15S 18+ NVWS Emmen
B 31-12-04 do/vr 0:27 X 15199 6,3 42 123 -61 9S 83- NVWS Limburg

door de witte stapelwolken heen.
Direct in kruisdraad gezet en in
C8 met vergroting 52 keer zie ik
dat Venus nog niet los is van de
maanrand. Meteen over naar ver-
groting 225 keer. Wow, Venus

als een prachtige smalle sikkel.
De maanrand is lastig te onder-
scheiden en lichtzwak. Van Ve-
nus probeer ik nu de gehele bol te
visualiseren. Dat is niet erg moei-
lijk. Ik time het laatste contact

met de maanrand op
14:30:00 uur MEZT met
een plus/min marge van
15 seconden. Hebbes!!
Nu opmaken voor de as.
Venus Transit!!!

Geldrop coördinaten:
51:25:09 NB
05:34:48 OL.
Maan elongatie: 25 gra-
den Oost
Maan is 5% verlicht.
Venus is 10% verlicht.
Hoogte van het ver-
schijnsel is circa 63 gra-
den.

Ps: Een uitdraai met REDSHIFT
gaat hierbij. Het geeft mooi aan
wat ik zag.
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Plat prPlat prPlat prPlat prPlat profiel zorofiel zorofiel zorofiel zorofiel zorgtgtgtgtgt

voor missersvoor missersvoor missersvoor missersvoor missers
Door Hans Govaarts

De rakende van 26 april 2004 in
Rouveen is er eentje die ik niet
gauw zal vergeten. Niet alleen bij
onze expeditie maar ook bij twee
andere expedities van Strickling
en Bulder hebben diverse waar-
nemers missers opgelopen. Wat is
nu het geval. Het profiel van de
maan was zeer plat en de compu-
terprogramma’s gaven aan dat de
bedekkingszone, waarin een
waarnemer meerdere tijdstippen
kon klokken, slechts anderhalve
kilometer bedroeg. Als dan ver-
volgens blijkt dat de maan of het
“profiel” zich niet netjes aan de
afspraak houdt en het feest een
kilometer zuidelijker plaatsvindt,
is de miss van diverse personen
verklaard.

Zo dus ook in Rouveen. Met Jan
Hazendonk, Roelof Mink en on-
dergetekende gingen we vol
goede moed richting de
waarneemplekken. Iedereen had
een goede plek. De ondergrond
was verhard met beton, asfalt of
steen en het was afgelegen voor
alle publiek. Alleen Roelof zat
aan de doorgaande weg, maar
was toch enigszins verscholen
voor de storende autoverlichting.
Verder kreeg ik nog bezoek van
de plaatselijke “dorpswacht”. Va-
der en zoon van een plaatselijke
boerderij wilde eigenlijk weten
wat er aan de hand was. Zij zagen
van een paar kilometer afstand de

verlichting rond mijn waarneem-
plaats. Die verlichting had ik na-
tuurlijk aan toen ik de telescoop
aan het ombouwen was. Uiteraard
is dit gespook van die amateur-
astronomen midden in de nacht
niet pluis, dus kwamen ze maar
eens even kijken. Gelukkig kwa-
men de heren ver vóór het ul-
tieme moment van de bedekking.
Ze maakten mij eerst duidelijk dat
zij geen behoefte hadden aan in-
brekers en al dat soort gespuis.
Maar na een blik door de telescoop
bleek toch dat het geen raket-
werper was en mocht ik uiteinde-
lijk toch blijven. Gelukkig
maar…

Het was die avond redelijk helder
en de seeing was ook goed te
doen. De ster is echter van
magnitude 5,9 bij een maan die
op die avond voor 42% verlicht
was en hoog aan de hemel stond.
Het bleek voor alle waarnemers
een makkie te zijn. Ikzelf had de
meest noordelijke post ingeno-
men met mijn 25 cm Meade
LX50 Schmidt Cassegrain tele-
scoop. Jan Hazendonk zat daar
300 meter onder en hij nam zijn
20 cm Newton mee. Roelof had
met zijn 15 cm APO de meest
zuidelijk post ingenomen. Hij had
een miss bij de rakende van
Makkum vorig jaar en hij wilde
deze keer persé minimaal één
contact zien. De afstand tussen de

meest noordelijk post en de meest
zuidelijke bedroeg 900 meter.
Door het platte profiel is dit be-
wust kort gehouden. Daarnaast
waren niet alle waarneemposten
verhard. Het bleek achteraf voor
Roelof een goede keus geweest te
zijn. Hij was de enige die contac-
ten heeft kunnen klokken en met
10 zeker timingen en een twijfel-
achtige (spurious) was hij zeer
content. Helaas voor Jan en mij-
zelf hadden we beiden een miss.

Adri Gerritsen heeft met GEOS
een reductie gemaakt. Met deze
reductie was ik achteraf toch ver-
baasd. Uit het plaatje blijkt dat
GEOS deze miss misschien
vooraf had kunnen voorspellen
omdat andere computerprogram-
ma’s het profiel iets noordelijker
weergegeven hebben. Hier wordt
binnen onze vereniging momen-
teel aandacht aan besteed. In ie-
der geval zal ik bij volgende ex-
pedities Adri raadplegen over het
profiel dat door GEOS wordt ge-
vonden. Normaal gesproken zal
een kleine afwijking bij een breed
profiel geen problemen geven,
maar zo zie je maar dat bij een
plat profiel ook kleine afwijkin-
gen gevolgen kunnen hebben.
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Planeetbedekkingen enPlaneetbedekkingen enPlaneetbedekkingen enPlaneetbedekkingen enPlaneetbedekkingen en

bedekkingen van sterbedekkingen van sterbedekkingen van sterbedekkingen van sterbedekkingen van sterrrrrren van deen van deen van deen van deen van de

eerste greerste greerste greerste greerste grootteootteootteootteootte

2005-2020 voor Utr2005-2020 voor Utr2005-2020 voor Utr2005-2020 voor Utr2005-2020 voor Utrechtechtechtechtecht
Door Henk Bril

Het is allemaal begonnen toen
Govert Schilling mij in een mail-
tje vroeg om lokale gegevens
voor de Antaresbedekkingen van
2005 voor een vijftiental plaatsen
in Nederland en België. Met Low
3.1 was dit natuurlijk een koud
kunstje om uit te rekenen, maar al
met al was ik er toch al gauw een
paar uurtjes mee bezig. Bij het
bekijken van de resultaten begon
een lichte ergernis zich van mij
meester te maken. Verdikkeme
nog aan toe, wat vond het geheel
toch laag boven de horizon plaats.

Ik besloot mijn blik te verruimen
en gaf Low opdracht om eens de
periode tot 2020 te bekijken. Het
resultaat vinden we in bijgaande
tabel, die geldt voor Utrecht
(52°05’ Noord, 5°07’ Oost). We
komen er maar bekaaid van af,
maar toch zijn er toch wel dingen
om naar uit te kijken, zoals de
Saturnusbedekkingen van 2007.
Een aantal bedekkingen zijn mar-
ginaal waarneembaar, hiervan
heb ik tijdstippen cursief weerge-
geven.

datum Planeet/ster Magn. In Uit k CA h opmerking

04-02-2005 Antares 1.1 04.10.40 30- 2S 2 rakend Zuid-Nederland
04.24.34 29- 26S 4

26-04-2005 Antares 1.1 23.03.09 92- 77N 4
02-03-2007 Saturnus 0.3 02.35.19 97+ 19S 31

03.04.14 -34S 26
30-03-2007 Regulus 1.4 03.27.27 89+ 57S 8

04.16.55 -68S 1
02-05-2007 Saturnus 0.7 19.12.47 39+ 62S 46 overdag

20.21.03 40+ -89N 38 schemering
23-05-2007 Regulus 1.4 15.06.39 48+ 12S 39 overdag,

rakend Zuid-Nederland
15.35.35 -32S 42 overdag

18-06-2007 Venus -4.0 14.07.56 15+ 63S 56 overdag
15.29.26 -88N 56 overdag

17-07-2007 Regulus 1.4 08.22.59 9+ -45N 12 overdag
07-10-2007 Regulus 1.4 05.29.52 14- -25N 34 schemering,

rakend Noord-Nederland
05.51.49 9N 37 tijdens zonsopkomst

01-12-2008 Venus -3.6 15.55.01 13+ 81N 12schemering
17.21.07 14+ -62S 6

De tabel spreekt denk ik voor
zich, alle tijdstippen zijn in UT,
‘CA’ is de ‘Cusp Angle’ in gra-
den, met ‘N’ als noordelijke
maanhelft en ‘S’ als zuidelijke,
‘k’ is het verlichte deel van de
Maan in %-en een ‘-‘ hierbij bete-
kent afnemende Maan, een ‘+’
wassende Maan.
Met ‘schemering’ in de tabel ‘op-
merking’ wordt ‘burgelijke sche-
mering’ bedoeld (Zon max. 6°
onder de horizon).
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datum Planeet/ster Magn. In Uit k CA h opmerking

21-10-2009 Antares 1.1 15.02.17 13+ 79S 11 overdag
16.15.33 -56S 7 overdag

15-07-2012 Jupiter -1.6 01.52.13 15- -21N 11 rakend Zuid-Nederland
02.12.56 20N 14

09-05-2013 Mars 1.5 15.45.10 0- 58N 26 overdag, 4° van de Zon
08-09-2013 Spica 1.0 14.03.20 11+ 64N 27 overdag

15.12.41 -67N 24 overdag
02-11-2013 Spica 1.0 05.28.32 2- -37S 2

06.10.23 50S 8 schemering
25-10-2014 Saturnus 0.7 16.09.48 3+ 63S 9 overdag

17.09.00 -58S 2
05-09-2015 Aldebaran 0.9 04.58.02 52- -88N 54 tijdens zonsopkomst

06.15.27 89N 53 overdag
29-10-2015 Aldebaran 0.9 21.50.44 91- -58N 32

22.51.38 82N 41
23-12-2015 Aldebaran 0.9 18.12.34 96+ 88S 32

19.16.39 -71N 41
20-01-2016 Aldebaran 0.9 03.24.38 82+ 45N 4

03.53.45 -23N 0 tijdens ondergang
13-12-2016 Aldebaran 0.9 05.25.25 99+ 56N 7

05.47.37 4N 4
28-04-2017 Aldebaran 0.9 18.14.05 7+ 57N 27 overdag

19.06.00 8+ -69N 20 schemering
22-06-2017 Aldebaran 0.9 15.19.45 4- -83N 21 overdag

16.10.39 51N 13 overdag
25-07-2017 Mercurius 0.4 07.33.41 5+ 29S 9 overdag,

rakend Zuid-Nederland
07.53.59 -8S 12 overdag

16-08-2017 Aldebaran 0.9 06.49.04 36- -47N 54 overdag
07.45.59 53N 52 overdag

06-11-2017 Aldebaran 0.9 02.44.15 95- -53S 50
03.30.26 29S 45

08-12-2017 Regulus 1.4 22.12.38 64- 57S 6
31-12-2017 Aldebaran 0.9 01.15.00 93+ 41S 35

02.02.40 -59S 28
05-01-2018 Regulus 1.4 08.23.05 86- -82N 13 overdag

09.16.15 85- 87N 5 overdag
23-02-2018 Aldebaran 0.9 16.44.01 54+ 70S 51 overdag

17.50.26 55+ -56S 54
01-03-2018 Regulus 1.4 06.06.05 99+ 79N 2 schemering
22-03-2018 Aldebaran 0.9 23.33.54 31+ 53S 2
02-02-2019 Saturnus 0.7 06.33.20 6- 39N 4
28-11-2019 Jupiter -1.3 10.32.39 4+ -59N 8 overdag
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Paris ESOP 2004Paris ESOP 2004Paris ESOP 2004Paris ESOP 2004Paris ESOP 2004

27 - 29 augustus27 - 29 augustus27 - 29 augustus27 - 29 augustus27 - 29 augustus
Door Harrie Rutten

2006 is het zover. Onze vereni-
ging bestaat dan 60 jaar en ter ge-
legenheid daarvan wilden we van
het bestuur van de IOTA-ES de
toestemming krijgen om de ESOP
in dat jaar te organiseren. Dat be-
stuur had er een beetje een hard
hoofd in, want in 2006 is er een
bijzondere ESOP: de 25ste.  Door
de medewerking van ons lid en
secretaris van de IOTA-ES, dr.
Eberhard Bredner, is het dan toch
gelukt. Al eerder in 1993 hadden
we een ESOP georganiseerd, dus
al 11 jaar geleden. Zelf had ik
nog nooit een ESOP bijgewoond.
De reden is eenvoudig. Het laat-
ste weekend van augustus hebben
we met onze familie altijd een
speciale bijeenkomst. Het is dan
ondenkbaar dat ik daar niet bij
ben. Maar dit jaar moet het dan
zonder mij. Als je de ESOP gaat
organiseren wil je toch wel weten
wat er op je afkomt. Zeker in
deze tijd met flitsende web pages,
steeds hogere eisen van de aan-
wezige deelnemers, sociaal pro-
gramma, etc. Ik had al een keer
gehoord dat de ESOP een beetje
begint te lijken op de Olympische
Spelen. Niet qua omvang en
deelnemersveld, maar de simpele
gedachte dan elke keer de organi-
serende instantie het beter wil
doen dan de vorige. Nou dan
maak de borst maar nat als je on-
voldoende bent voorbereid.

De organisatie van de ESOP zal
geen kinderspelletje zijn en aan-

gezien het traditie is dat de laatste
lezing van de ESOP de uitnodi-
ging is voor de volgende betekent
dat in augustus 2005 je precies
weet wat je van plan bent.

Dus toog ik naar Parijs om te kij-
ken hoe de Fransen het gedaan
hadden. Zou het met een Franse
slag zijn? En zo ja, met welke? Ik
had al eerder begrepen dat het
moeilijk was om een LOC (Local
Organisation Commitee) te for-
meren en zo werd dan de hulp
van de bestuursleden van de
IOTA-ES nodig. De fransman Dr.
Thomas Widemann, werkzaam
aan  l’Observatoire du Paris van
de vakgroep planetologie (zie zijn
indrukwekkende lijst van
publicaties en activiteiten op

http://calys.obspm.fr/~widemann/
recherche/publications.en.html.)
was de voorzitter van het LOC en
François Colas en Bruno Sycardi,
ook van die vakgroep waren zijn
assistenten.

Thomas had de zaken goed voor-
bereid. Op de eerste plaats het ho-
tel dat speciaal voor de deelne-
mers van de ESOP een aantal ka-
mers vrij had gehouden: Hôtel du
Lion, op loopafstand (10 minu-
ten) van het observatorium waar
de bijeenkomst was. Het was een
niet te duur en goed geoutilleerd
hotel, nagenoeg in het centrum
van Parijs. De Metro was op
slechts twee keer de straat over-
steken, je mag immers niet schuin
de kruising oversteken en in Pa-
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rijs is dat meer dan levensgevaar-
lijk, wat zijn dat chauffeurs!!!).

De bijeenkomst begon op
vrijdagavond met een social
event. Zoals gebruikelijk intus-
sen, met een etentje. In dit geval
geen barbecue maar een buffet.
Mensen, wat een buffet. Binnen-
gang was vanaf 18h00 en het
buffet zou om 19h30 ‘open’

ThomasWidemann met zijn
vrouw

gaan. Maar, kennelijk was om
18h30 iedereen aanwezig in de
Salle de Cassini in de sterren-
wacht en knalden de eerste fles-
sen Champagne.  “Dass hat’s
noch nie gegeben.”, liet Dr.
Eberhard Bredner zich ontvallen.
En het buffet was niet mis. Zelf
ben ik een gourmet en kan goed
eten en drinken uiterst waarderen.
Dit was toch wel een buffet van
uitersten. Super hapjes, kleine
broodsneetjes of toast met de
heerlijkste zalm, kaviaar, vis,
vlees, patés (inclusief ganzen-
lever), groente, fruit. Champagne,
wijn (Bordeaux), fris, water, alles
zoveel als je maar op kon. Als
klap kwamen na deze wel erg
lekkere hapjes ook nog een ver-
rassing in de vorm van cocktail
gebak. Dit zijn hele kleine gebak-
jes (nog kleiner dan petit fours)
die verduveld lekker waren.  Het
ging niet op, terwijl iedereen zat
te smikkelen of het op moest,
maar zoals al gezegd lukte dat
niet.

Op zaterdag begon dan het offi-
ciële programma. Er waren 68
(excl. de mensen van het
l’Observatoire Paris) inschrijvin-
gen met deelnemers uit België
(2), Duitsland (20), Finland (1),
Frankrijk (12), Italië (10),  Neder-
land (1), Polen (3), Roemenië (1),
Rusland (1), Spanje (6), Tsjechië
(2), Verenigd Koninkrijk (8), en
onze Nederlander in Zwitserland
(1). Een van de leden van het be-
stuur van de IOTA/ES liet zich te-
genover mij ontvallen (ik stond
immers genoteerd als de presi-
dent/secretary DOA) dat hij zich
verbaasde dat er zo weinig Ne-
derlanders waren terwijl we zo-
veel waarnemingen insturen. Ik
kon dit alleen maar beamen, maar
beloofde dat er in 2006 veel meer
Nederlanders aanwezig zullen
zijn.

Het officiële programma bestond
uit een postersessie (4 bijdragen)
en 7 sessies met in totaal 25 voor-
drachten. Daarnaast waren er een
excursie binnen l’Observatoire
Paris.
De poster sessies waren van voor-
spelling van de bedekking van de
begeleider van de planetoïde 22
Kalliope door o.a. deelnemer
Jerome Berthier die werkt aan
Institut de mécanique céleste en
dit project samen deed met UC-
Berkeley. Van de andere poster-
sessies waren ook voordrachten,
dus daarover later meer.

De voordrachten begonnen al op
zaterdagochtend kwart voor ne-
gen (!) na de openingsrede van
Dr. Thomas Widemann de presi-
dent van ESOP 2004 en een wel-
komstwoord door Hans Joachim
Bode, de president van IOTA-ES.

De eerste sessie had de titel
“Lunar and Minor Planets
Occultations” en werd voorgeze-
ten door Claudio Costa (I) en
Ricard Casas (E).

Andrew Elliot (UK) van de BAA
beet het spits af en toonde een vi-
deo van de bedekking van TYC
1316-1140 door 102 Miriam op
23 november 2003. De opnames
waren gemaakt met een
BlackBoxCamera met GPS time
inserter. Helaas door de grote
drukte van deze camerafabrikant
wordt deze camera niet meer ver-
vaardigd. Heel jammer.
Jan Mánek (CZ), intussen een
van ‘s wereld beroemdste
updaters van bedekkingen door
planetoïden, hield een voordracht
hoe zijn laatste updates begrepen

Ja
n 

M
an

ek

moeten worden. Van sommige
voorspellingen geeft Jan geen
update. Dit wordt o.a. veroor-
zaakt door de selectie criteria die
het observatorium van Praag han-
teert. De belangrijkste zijn wel
helderheid, afmetingen, nr (tot
2000) en de bekendheid van de
positie. In de wandelgangen
sprak ik hem erop aan dat het
MPC en amateur-waarneem-
stations toch heel nauwkeurig de
positie tot op enkele dagen van te
voren heel nauwkeurig konden
bepalen. Nou, die nauwkeurig-
heid die Jan nodig heeft is beter
dan 0,1 bgsec (de meeste zijn ca.
0,3 bgsec en dat is niet nauwkeu-
rig genoeg om een betrouwbare
voorspelling te doen). Als hij vol-
doende gegevens heeft kan hij
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echt last minutes updates want
een herberekening van de baan
(en de positie of de ster bedekt
wordt of niet) is na ruim één uur
rekentijd op een vette computer
klaar. Echter de laatste posities
mogen niet ouder zijn dan drie
dagen!!!
Marek Zawilski (P) heeft tijdens
rakende sterbedekkingen gecon-
stateerd dat er een behoorlijke

Het laboratorium gedeelte van
het Couder-gebouw in een
desolate toestand

De toren van het Couder-ge-
bouw. Daar stond vroeger een
Coelestaat op die de zon in een
kijker projecteerde en dan
zonnewaarnemingen gedaan
werden. Nu is het gebouw in een
zeer slechte conditie.

De grote koepel van l’Observa-
toire Paris vanuit het terras.
Schitterend oud zandstenen ge-
bouw.

shift kan zijn. Hij hield er een uit-
gebreid verslag over.
Alfons Gabel (D),  die zich zelf in
Frankrijk Mr. Fourchet noemt,
deed op vier mei 1985 een ra-
kende sterbedekking van a-
Lybrae gedurende de totale fase
van een maaneclips en dan ook
nog vanuit Namibië. Helaas was
het niet mogelijk de lijn te vinden
waar de rakende zou plaatsvin-
den. Hij vond dat wel belangrijk,
maar het meest boeiende was
toch wel dat je een rakende met
het blote oog kunt waarnemen.
Met recht “once in a life time”.
“Zou zoiets ook een keer vanuit
Nederland mogelijk zijn? Maak ik
dat ooit mee?”, schoot me door
het hoofd.

De tweede sessie had de titel
“Technical Developments” en
werd voorgezeten door Hans
Hellmuth Cuno (D) en Andrew
Elliot (UK).
Na een gezellige koffie pauze met
echte koffie (hartstikke sterk zon-

der melk en suiker, zo heb ik hem
het liefst) opende IOTA-R&D-er
Wolfgang Beisker (D) de rij hoe
de TuoCam van Philips als weten-
schappelijk instrument kan wor-
den gebruikt. Dit kan door de
chip te vervangen door de
ICX098BL. Dit is een
monochrome CCD die veel licht-
gevoeliger is. Door deze ombouw
(als je handig bent kun je het
zelf) is de webcam vergelijkbaar
met de Mintron video camera.
Thomas Flatrès (F) had een ver-
haal hoe je met een GPS-video
time inserter van Garmin (de
GPS25) kunt gebruiken bij je vi-
deo opnames. Niet alleen dat het
nauwkeurig de (GPS-tijd) weer-
geeft, maar ook tevens je positie.
Uitermate handig bij rakende be-
dekkingen of bedekkingen door
planetoïden.
Thierry Midavaine (F) had in sa-
menwerking met een drietal colle-
gae (hobby natuurlijk) welke tijd
nu eigenlijk de goede is. Er zijn
veel instanties die de juiste tijd
aangeven, GPS heeft zo ook zijn

eigen tijd. Maar afhankelijk van
de gebruikte apparatuur is het be-
langrijk dat je weet welke tijd-
basis dat je gebruikt hebt.
Het komt wel vaker voor, zo heb
ik van  horen zeggen, dat een
spreker meerdere bijdragen te
verhalen heeft. Zo ook Wolfgang
Beisker die nu een video-
presentatie liet zien van het bepa-
len van de uiteindelijke lichtcurve

gedurende bedekkingen door
planetoïden.
François Colas (F), medewerker
van l’Observatoire Paris en tij-
dens deze ESOP de technische
man en rechterhand van Thomas
Widemann, liet wat recente ont-
wikkelingen zijn ten gevolge van
de spin off van de Audine came-
ra’s. Het is opvallend wat deze
camera, die ontwikkeld werd
door Richard Berry, allemaal te
weeg heeft gebracht. Alleen, nu
onder een Linux platform!

Toen kwam de lunch. En wat
voor een. Zelf ben ik een echte
genieter van lekker eten. Deze
lunch sloeg alles wat ik tot nu toe
had meegemaakt. Geweldig! Tho-
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mas, bedankt voor je goede zor-
gen. Lekker eten, lekker dringen
(wijn, wijn en nog eens wijn) en
tot slot gebak met een goede bak
koffie.

Na de geslaagde lunch, die bij
menigeen de ooglidspieren der-
mate ontspanden dat de luiken
omlaag gingen begon de derde
sessie “Venus Transit -

De meridiaan van Parijs. De
Fransen zijn er niet in geslaagd
deze tot standaard te verheffen.
Dat heeft Engeland voor elkaar
gekregen in Greenwich.

Enkele kleine koepeltjes op het
dak van l’Observatoire de Paris

De grote koepel met het silhouet
van Parijs. Hoezo storend licht?

Education in Astronomy”, die
werd voorgezeten door Carles
Schnabel (E), Eberhard Bredner
(D) en Wolfgang Beisker (D).
Zoals de titel al zegt gaat het om
dé gebeurtenis van dit jaar. Het
voert te ver om alle onderwerpen
apart te verslaan. Maar duidelijk
is dat Jean-Eudes Arlot (F),
Gheorghe Vass (ROM), Eberhard
Bredner (D) en Pawel Maksym
(P), Axel Pratt (GB), Vaclav
Priban (CZ) en Matti Suhonen
(FIN) vele duizenden mensen
hebben bereikt door hun kijkers
voor het publiek open te stellen.
Dat gebeurde niet alleen “in eigen
huis en tuin”, er werd ook ver ge-
reisd. Zo ging de groep van Axel

Pratt helemaal naar Cyprus om
daar het 1e en 2e contact te missen
door bewolking.

Na deze zeer boeiende praatjes
zat de eerste dag erop en hadden
we een excursie naar het dak van
l’Observatoire Paris waar we een
schitterend uitzicht hadden op Pa-
rijs en waar we in de grote koepel
de 38 cm refractor konden be-
wonderen.
Daarna werd er rechtstreeks ge-
gaan naar Restaurant “Christal”
waar een uitmuntend diner met
heel veel wijn voor slechts • 21
aan ons werd aangeboden.

Na een gezonde nachtrust en mijn
traditionele ochtendwandeling
van half zes tot zeven uur (doe ik
altijd als ik op dienstreis ben, dus
nu dan maar ook, ontspant heer-
lijk) en een uitgebreid Frans ont-
bijt (ramen en deuren dicht an-
ders waait het weg) togen we
weer van Hôtel du Lion naar het
amphitorium.
Daar begon de eerste sessie
“Mutual phenomena” onder voor-
zitterschap van Thomas
Widemann en François Colas had
slechts één onderwerp nr. De on-
derlinge bedekkingen en verduis-
teringen van de grote
Jupitermanen Io, Europa, Callisto
en Ganymedes. Ik heb de ver-
schijnselen geregeld gezien en
geen bijzondere aandacht aan ge-
schonken. Zelfs niet gerappor-
teerd bij Adrie. Maar als je

fotometrische waarnemingen
doet, zoals Jean-Eudes Arlot  liet
zien, dan zijn het toch wel heel
bijzonder. Vooral als je dan rim-
pels in de curve terug kunt herlei-
den naar bijvoorbeeld vulkaan
uitbarstingen op Io. Jammer-
genoeg heb je er een fikse kijker
en dito meetapparatuur voor no-
dig.
Marek Zawilski (P) liet een mooie

presentatie zien van zijn poster
session over (eigen vertaling)
Suneclipses in France. Marek’s
liefhebberij is het napluizen van
historische waarnemingen van
zonsverduisteringen. De ESOP is
in Frankrijk, dus had hij van dit
land nageplozen wanneer er
zonsverduisteringen waren. Hij
begon in de Romeinse tijd, maar
de eerste gedocumenteerde waar-
nemingen stammen al uit de
zesde eeuw in kloosters.
De meest succesvolle stad in
Frankrijk is Montpellier. Deze
heeft in de afgelopen twee millen-
nia meer dan tien zonsverduiste-
ringen mogen meemaken, soms
zelfs drie binnen een tiental jaren.

Sessie nummer V met de titel
“TNOs Occultations and
Extrasolar Planets Transits “ on-
der voorzitterschap van Thomas
Widemann en Edwin Goffin (B)
had twee onderwerpen. Het pro-
fessionele onderwerp Search for
small Kuiper belt objects by
stellar occultations werd gehou-
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den door een van de medewer-
kers van l’Observatoir de Paris
gehouden. Wie weet ik niet meer
want er werden zeven namen ge-
noemd die met dat onderzoek be-
zig zijn. Dat dit een puur weten-
schappelijk onderzoek bleek wel
uit de presentatie genoemde ge-
tallen. Kijken naar occultaties van
sterren in de melkweg of bolvor-
mige sterrenhopen met een

De meridiaankijker van Parijs

waarneemfrequentie van 20
beeldjes per seconde. En dan de
kijkers, de 2 meter van Pic du
Midi of de 4,2 meter op La
Palma.
Mike Kretlow (D) gaf in zijn pre-
sentatie Occultations by TNOs –
predictions and outlook aan dat
voorspellingen van grote waarde
zijn om onafhankele waarnemin-
gen te doen. Je kunt dat  een pro-
gramma maken dat je richt op on-
derzoek om te bepalen of het bij-
voorbeeld meervoudige objecten
zijn of dat ze een dampkring be-
zitten. Maar zoals in de voor-
gaande presentatie duidelijk werd
is dit alleen weggelegd voor pro-
fessionele observatoria.

Na een korte koffie en discussie-
pauze werd de laatste officiële
sessie geopend. De “Predicting

Events and Archiving Data”
werd voorgezeten door Dietmar
Büttner (hoe bestaat het, we heb-
ben in het verre ‘oost’-Duitsland
een gezamenlijke kennis) en door
Jan Manek (CZ). Dit zijn de ses-
sies waar de rekenaars onder ons
de resultaten van hun
hersenpijnigingen kunnen laten
zien en waar we dan zoveel voor-
deel mee hebben. Het spits in
deze sessie werd afgebeten door
de Rus Andrei Plekhanov (RUS)
die de tegenhanger van Win-
occult presenteerde: Linoccult –
application for calculating star
occultations by minor planets.
Andrei zal wel één van die
Windowshaters zijn en Billy
Gates geen cent gunnen. Of zal
het puur zelfbevrediging zijn om
een voorspellingsprogramma te
schrijven in Linux.  Het zal wel
een combinatie van beide zijn.
Helaas draait zijn applicatie op
een Unix machine. Dat maakt de
gebruikerskring erg klein. De de-
monstratie die hij liet zien toonde
duidelijk de professionele omge-
ving. Ascii data invoer met een
hoop afkortingen waar ik niet di-
rect de link kan leggen naar wat
het allemaal moet voorstellen. Hij
noemt het dan ook nog
gebruikersvriendelijk. Nu ben ik
wel iemand die van een pro-

gramma helemaal geen
onduidelijkheid duld. Het zal dan
wel aan mij liggen.
Dietmar Büttner (D) presenteerde
zijn update van Moonlimb
version ML2004B. Dit lange ter-
mijn project van de IOTA/ES
wordt steeds beter omdat er
steeds meer onzekerheden weg
gehaald kunnen worden. Deze
worden gecorrigeerd aan de hand

van waarnemingen. Voor de be-
paling van het profiel (belangrijk
bij rakende bedekkingen) is dat
de uit de waarnemingen van 1962
tot 2003 niet minder dan 52858
waarnemingspunten zijn vastge-
legd. Deze punten worden ge-
bruikt door het programma
GrazeregI van Eberhard Riedel
en door de volgende spreker.
Die volgende spreker was natuur-
lijk onze Eric Limburg (NL in
CH) die een voorlopige
bètaversie demonstreerde van
Lunar Occultation Workbench
4.0 – The ultimate.  De
gebruikersvriendelijkheid van dit
programma is een schril contrast
met Linoccult. We hebben al heel
veel in Occultus gelezen over
LOW 4.0 en Eric zal in dit num-
mer zelf iets daarover schrijven.
In oktober 2005 is er een
ringvormige zonsverduistering
zichtbaar vanuit Spanje. Carles
Schnabel (E)  liet de voortgang
zien van zijn website.
Tot slot kwam  Matti Suhonen
(FIN)  het gezelschap uitnodigen
voor de ESOP XXIV in Helsinki.
Helaas was de goede man niet te
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verstaan zodat we nog niet weten
wat de bedoeling is. Gelukkig
kunnen we het te zijner tijd vin-
den op de site www.ursa.fi .

Na wederom een zeer geslaagd
lunch buffet met vele lekkernijen
(wat dacht je van aardbeientaart,
bosvruchtentaart en frambozen-
taart als dessert?) volgde een
ronde tafel discussie door het be-

stuur van de IOTA/ES incl. Tho-
mas Widemann, François Colas
en Bruno Sicardy met de titel
“Beyond Occultations”. Mijn in-
druk is dat de IOTA/ES-bestuur
denkt dat het momenteel een
identiteits crisis beleeft. In het be-
gin van de IOTA/ES was men
nog afhankelijk van professionele
instituten om voorspellingen en
reducties van waarnemingen, etc.
Nu is het een self supporting or-
ganisatie. De discussie verliep
vrij mat. Als nieuweling had ik
wel wat opmerkingen (een van de
weinige die input leverden, maar

ja, ik kan mijn bek nooit houden).
Wat de conclusie van de discussie
is me nog niet duidelijk. Ik ver-
wacht dat we (de leden van de
IOTA/ES) binnenkort wel wat te
horen krijgen. Duidelijk is mijns
inziens wel dat het waarnemen
nog steeds van groot belang is.
Met name bedekkingen
planetoïden en satellieten van pla-
neten. Ook daar klinkt het

vergrijzing-
syndroom. Het
bestuur zou graag
jonge aanwas wil-
len. Maar hoe
dan? Welke jonge
snuiter kan zich
een groot instru-
ment veroorloven
met CCD-camera
etc, dan ook nog
een dikke PC die
alleen maar duur-
der is geworden
omdat Zalm het
PC-project
gecanceld heeft?
Tot slot van de
discussie kwamen
de toekomstige
ESOPs aan de
orde. Zoals ge-
zegd is de vol-
gende ESOP in
Helsinki. Die van
2006 gaan wij

(DOA) organiseren in Leiden.
Voor de ESOP XXVI in 2007 was
er een luxe probleem. Was in het
verleden een probleem waar een
ESOP te houden, zo waren er nu
drie kandidaten die de ESOP wil-
den organiseren. Dit waren de
Archenholt Sternwarte in Berlijn,
de universiteit van Praag (o.l.v.
Jan Manek) en de sterrenwacht
op Mallorca. Er moest gestemd
worden. Na drie rondes werd dui-
delijk wie het zou gaan doen:  de
ESOP XXVI – 2007 zal zijn in
PRAAG!

Na deze ronde tafel discussie
kwam de professionele voor-
dracht van Bruno Sicardy over
een zeer uitgebreid wetenschap-
pelijk verslag van de Titan
occultation Nov 14, 2003. Allerlei
analyses etc. waar we zeker resul-
taten zullen lezen in de grote tijd-
schriften.

Om 18h00 sloot Thomas
Widemann de ESOP XXIII  van
Parijs. Hij, en niet alleen hij, keek
terug op een zeer geslaagd event
en nodigde iedereen uit voor de
ESOP XXIV  in  Helsinki die is
van 26 tot en met 28 augustus
2005.

Op maandag tot en met woensdag
waren er nog excursies naar de
sterrenwacht van Meudon (waar
de grootste refractor van Europa
staat met 83 cm opening), de tui-
nen van Versailles, de radio-
sterrenwacht van Nançay en het
chateau Chambord. Verder nog
naar de wetenschappelijke vleu-
gels van het Musée des Arts et
Métiers. Helaas door verplichtin-
gen thuis kon ik deze niet mee-
maken en ben maandagmorgen al
vertrokken.



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

 22

Sterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen door
 Planetoïden Planetoïden Planetoïden Planetoïden Planetoïden
1 oktober 2004 - 7 januari 2005

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 voorspellingen zijn, als van-
ouds, tot ons gekomen via EAON
terwijl Edwin Goffin de bereke-
ningen verzorgd heeft.

Jens

Op 27 juli heeft Lex Blommers
(1719) Jens waargenomen maar
geen bedekking gezien.

Het afgelopen kwartaal

Op 23 augustus heeft de pool
Skrzynecki een bedekking door
(1491) Balduinus waargenomen
met een duur van 0,8 sec.
Op 24 augustus heeft Shurpakov
vanuit Wit Rusland een blink
waargenomen door (1243)
Pamela.
Op 6 september bedekte (287)
Nephthys overdag de ster delta
Oph. Dit werd waargenomen
door Colas en Lecacheux met de
1 meter teleskoop van Pic du
Midi. Er werd een bedekking van
2,15 seconden geregistreerd (zie
fig. 1).
Op 9 september hebben Michael
Parl (Duitsland) en Tomas Janik
(Tsjechië) een bedekking waarge-
nomen van respectievelijk 8,0 en
7,3 seconden door (491) Carina.

Moira

Op 16 september heeft Helmut
Denzau (Duitsland) een bedek-
king waargenomen van 5,2 se-
conden door (638) Moira. Harrie
Rutten keek vanuit Arcen maar
zag geen bedekking.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn
er 9 bedekkingen geselecteerd.
De planetoïde Marlu geeft voor
NEDERLAND een grote kans op
een positieve waarneming. Maar
houdt ook de last minute
astrometry op PLANOCCULT in
de gaten voor de andere ster-
bedekkingen.
De zoekkaartjes voor Marlu en
Lina staan in het vorige nummer
van Occultus. Kijk in alle geval-
len 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
www.aula.com/EAON/ 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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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 OKTOBER 2004 - 7 JANUARI 2005

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

vr 08-10 22.55 29 58 746 Marlu 76 km 16.2 NEDERLAND
za 09-10 20.21 16 202 468 Lina 72 km 14.5 Spanje
do 14-10 21.08 29 103 27 Euterpe 124 km 9.6 Engeland
do 14-10 23.11 50 141 636 Erika 78 km 13.3 Denemarken

do/vr 15-10 01.57 46 102 63 Ausonia 108 km 12.5 Engeland
ma/di 16-11 05.16 29 136 308 Polyxo 148 km 13.8 Spanje

vr 17-12 23.39 25 266 405 Thia 129 km 14.0 Duitsland
za/zo 02-01 02.48 32 245 791 Ani 107 km 14.2 Spanje
do/vr 07-01 02.37 33 234 589 Croatia 93 km 13.7 Spanje

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

vr 08-10 TYC 2950-01251-1 9.1 06h51m.0 41o37' 7.1 6s
za 09-10 TYC 6337-00937-1 10.5 20h28m.4 -19o32' 4.0 8s
do 14-10 TYC 1232-00886-1 10.9 03h12m.8 15o22� 0.3 26s
do 14-10 TYC 1224-00281-1 11.0 02h51m.0 16o49� 2.5 8s

do/vr 15-10 TYC 1921-02606-1 9.7 07h16m.1 28o31� 2.9 9s
ma/di 16-11 HIP 57629 6.3 11h49m.0 -00o19� 7.5 5s

vr 17-12 TYC 1196-00084-1 9.3 01h06m.5 16o37� 4.7 22s
za/zo 02-01 TYC 0736-00198-1 9.8 06h30m.6 11o03� 4.4 7s
do/vr 07-01 TYC 0175-01748-1 9.5 07h11m.1 07o27� 4.2 7s
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