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Inhoud

Dr. J. van der Biltprijs voor Henk Bril 4
Harrie Rutten

Eerste resultaat van ringvormige eclips 5
Henk Bril

Totale sterbedekkingen 6

ESOP XXIV Helsinki 8
Harrie Rutten

Sterbedekkingen door Planetoïden 22
Jan Maarten Winkel

83
2006

Redaktioneel

ESOP XXIV (European Sympo-
sium on Occultation Projects)
werd gehouden in Helsinki. Het
symposium vond plaats in augus-
tus. Harrie Rutten nam deel aan
dit symposium. Dit jaar is Neder-
land aan de beurt. Hoe deden de
finnen de organisatie en wat kun-
nen wij ervan leren.

Op 20 mei zal er weer een Ster-
bedekkersdag georganiseerd
worden. Deze zal plaatsvinden op
volkssterrenwacht Bussloo. In-
dien u een bijdrage (voordracht,
demonstratie e.d.) aan deze dag
heeft, kunt u dat bij Harrie
Rutten melden.

Ook in 2006 is er weer veel werk
te verrichten aan rakende ster-
bedekkingen en sterbedekkingen
door planetoïden. Even ter herin-
nering: stuurt u uw waarnemin-
gen van 2005 op naar de desbe-
treffende coördinator?

Er staat weer een vers jaar voor
de deur. In dit nummer vindt u
weer de vertrouwde acceptgiro.
De contributie voor 2006 be-
draagt 15 Euro.

Namens de redaktie wens ik u
allen prettige feestdagen en een
goed begin van het jaar 2006
toe, met veel helder weer.

Jan Maarten Winkel
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DrDrDrDrDr. J. van der Biltprijs. J. van der Biltprijs. J. van der Biltprijs. J. van der Biltprijs. J. van der Biltprijs

voor Henk Brilvoor Henk Brilvoor Henk Brilvoor Henk Brilvoor Henk Bril
Door Harrie Rutten

Goirle, 5 november
In aanwezigheid van de deelne-
mers van de 92ste amateur-bij-
eenkomst, genoemd Astrodag, in
Goirle, reikte voorzitter Dr. Henk
Olthof van de Koninklijke Neder-
landse Vereniging voor Weer- en
Sterrenkunde dit jaar de Dr. J.
van der Biltprijs uit aan haar lid
Henk Bril. Bril werd gelauwerd
vanwege zijn grote inzet en
popularisering van de sterren-
kunde in Nederland.

Zo zou er een kaal berichtje in de
NRC eruit kunnen hebben gezien,
zouden zij daar aandacht aan be-
steed hebben. Maar beide is on-
juist. Het is de NRC niet en een
kaal berichtje is veel te weinig
aandacht voor dit heuglijke feit.

Maar, het is wel waar. Onze vere-
niging is een J. van der Biltprijs-
winnaar rijker. In de vorige
Occultus vinden we de enorme
staat van dienst van Henk. Die

Figuur 1. Vol trots laat Henk zijn
Oorkonde zien.

Figuur 2. Als waardering voor
het thuisfront wordt Ursula in de
bloemetjes gezet.

Figuur 3. Na de prijsuitreiking
een schitterende voordracht over
zijn astronomisch verleden.

willen we hier niet herhalen.
Wel enkele sfeerplaatjes van de
uitreiking.

Henk, namens ons allemaal: Van
harte Proficiat.
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Eerste rEerste rEerste rEerste rEerste resultaat van deesultaat van deesultaat van deesultaat van deesultaat van de

ringvorringvorringvorringvorringvormige eclipsmige eclipsmige eclipsmige eclipsmige eclips
Door Henk Bril

Beste allemaal, Dear all,

Hier als eerste resultaat van de
bijzonder geslaagde ringvormige
in Madrid het plaatje van het
temperatuursverloop tijdens de
eclips.
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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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Esop XXIV – Helsinki:Esop XXIV – Helsinki:Esop XXIV – Helsinki:Esop XXIV – Helsinki:Esop XXIV – Helsinki:

een avontuurlijke ereen avontuurlijke ereen avontuurlijke ereen avontuurlijke ereen avontuurlijke ervaringvaringvaringvaringvaring
Een (uitgebreid) reisverslag Door Harrie Rutten

Eigenlijk begint de volgende
ESOP al tijdens de presentatie op
de onderhavige ESOP. Die was in
Parijs. Dat was een grandioos fes-
tijn aan lezingen, poster sessions,
overlekker eten en drinken en een
supersfeer. Dat was de ESOP
XXIII waar Matti Suhonen ons op
28 augustus 2004 uitnodigde om
de ESOP XXIV te bezoeken die
in Helsinki wordt gehouden van
25 tot en met 28 augustus 2005.
Nou ja, uitnodigen. Zonder
sheets, PowerPoint of anderszins
brouwelde Matti wat voor zich,
keek niet in het publiek en was
niet te verstaan. Deze verstaan-
baarheid was niet alleen het
slechte Engels, maar ook en he-
laas zijn spraakgebrek. Dat is
toch wel heel erg jammer als je in
zo’n functie daar zo’n last van
hebt. Je zou zeggen: “Maak dan
een fijne powerpoint-presentatie
en laat de beelden het werk
doen”. Maar ja, ieder vogeltje
zingt zoals hij of zij gebekt is.
Overigens kon het slagen van de
ESOP XXIV weleens moeilijk
voor Matti worden, want na Parijs
kon alles tegenvallen.

Figuur 1. Esop XXIV logo

De echte voorbereidingen aan het
bezoek aan de ESOP in Helsinki
begon in januari 2005. Halver-
wege die maand boekte ik via
www.opodo.com bij de Lufthansa
een directe vlucht van Düsseldorf
naar Parijs. Overigens is Opodo
een echte aanrader. Zij zoeken
voor je online tal van vluchten uit
waar je uit kunt kiezen, direct, in-
direct, etc.  Mijn keuze was ge-
maakt: kosten: 221,69 euro.  Ik
koos voor een e-ticket ( e-tix)
omdat papieren tickets alleen bin-
nen Duitsland verstuurd worden.
Op zich hoefde dat geen pro-
bleem te zijn, ik heb ook een
Duits adres ter beschikking. Veel
belangrijker; een e-tix is veel ge-
makkelijker en safer. Het ticket
kan bij de post niet kwijtraken of
gejat worden, zoals een vriend
van me al een keer was overko-
men. Een hotel boeken ging nog
niet want op de site van Ursa (de
vereniging van Matti) was nog
amper aan informatie te vinden
over de ESOP. Amper 5 weken
later kreeg ik via Opodo bericht
van Lufthansa dat de directe
vluchten Düsseldorf-Helsinki uit
het vluchtschema geschrapt wa-
ren en dat mijn directe vlucht
omgeboekt was in een indirecte
en wel via Frankfurt. Het oor-
spronkelijke tijdschema werd
maar weinig gewijzigd. Eén op-
merking op de brief vond ik wel
vreemd. Ik hoefde mijn oude
ticket niet terug te sturen, het
nieuwe zou bij het inchecken
voor me klaar liggen. Hoezo

terugsturen, ik heb toch een e-
tix? Voor de zekerheid maar een
mailtje naar Opodo. Die verze-
kerde me dat alles O.K. was en
dat ik alleen maar wat meer tijd
nodig zou hebben bij het
inchecken. Nou, dan zal het wel
goedkomen. Door de verandering
van een directe naar een indirecte
vlucht zou ik echter niet meer met
de trein terug naar Venlo kunnen
en zou met de auto moeten gaan.
Nog gevraagd voor een
vervroeging van het tijdstip voor
vertrek in Helsinki op maandag.
Maar van mijn voorstel heb ik
nooit een bevestiging gekregen.
Als dat dan maar niet mis gaat.

Figuur 2. Ursa logo

Een tijdje later stonden er aanbe-
velingen op de site van Ursa en
kon ik een hotel dichtbij het sta-
tion en dichtbij de locatie van de
ESOP reserveren. Het lag er pre-
cies tussen in, elk een kwartiertje
lopen. Internationaal hotel
“Arthur” tegen een redelijke prijs
73,- euro per nacht inclusief ont-
bijt in het weekend. Door de
weeks was het 98,- euro.

Nu begon voor mij het serieuze
werk. Er moest een powerpoint-
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presentatie komen waarmee ik het
aanwezige gezelschap op de
ESOP XXIV in Helsinki warm
moet krijgen om naar Leiden te
komen. Natuurlijk voor de 25ste

ESOP die ter gelegenheid van het
60-jarig bestaan van onze vereni-
ging georganiseerd wordt. In de
presentatie zitten heel veel uren
in en velen van jullie hebben het
resultaat tijdens de zeer goed ge-
slaagde Sterbedekkersdag met
Barbecue in Bussloo eerder dit
jaar kunnen aanschouwen.
Tijdens die Sterbedekkersdag
kwamen Eberhard Bredner en ik
er achter dat hem hetzelfde was
overkomen en dat we zelfs de-
zelfde vlucht naar Helsinki had-
den. Hij gaat echter op zondag te-
rug, ik al pas op maandag. Ik
wilde dat instrumentarium in Hel-
sinki’s universiteit zien.

Eind augustus rukt steeds verder
dichterbij en eindelijk is het dan
zo veer. Vertrek vrijdag 26 au-
gustus om 8h20 moet de kist in
Düsseldorf de lucht in gaan op
weg naar Frankfurt. Het vliegveld
van Düsseldorf kan ik dromen.
Intussen ben ik daar zakelijk al
enkele honderden keren vertrok-
ken en aangekomen (al eens 40x
in één jaar! da’s niet meer leuk),
dus zoeken hoefde ik niets. Het
tijdplan maken: Inchecken mini-
maal 90 minuten van te voren,
reistijd 45 minuten, looptijd goed-
koopste parkeerplaats naar de ba-
lie 20 minuten is totaal 155 minu-
ten van te voren thuis vertrekken
= 5h45.
Maar toen ik daar zo over na zat
te denken werd ik toch wel onge-
rust over die omboeking van dat
e-tix. Is dat wel goedgegaan? Ik
heb geen bevestiging gekregen
van mijn verzoek om met een kist
eerder terug te nemen. Mijn voor-
gevoel  liet me niet los en dus
vertrok ik al om half vier in de
ochtend richting Düsseldorf om

zo snel mogelijk in te kunnen
checken. Ik heb het liefst een
plaats voor de vleugel van wege
de herrie.  Met een businness-
class ticket is dat automatisch,
maar economy zijn dat er meestal
heel weinig of zelfs geen.  De
autotrip ging voorspoedig en om
vijf uur was ik de eerste klant van
de man achter de incheckbalie. Ik
gaf hem mijn uitdraai van de e-
mail van Opodo. “U staat niet in
het systeem”, zei hij doodkalm.
“Eh, he?” Ik liet hem alle uit-
draaien zien, de afrekening van
de creditcard, etc. Gelukkig vond
hij me toch. Hij had de oorspron-
kelijke directe vlucht ingetikt en
die bestond natuurlijk niet meer.
Nadat hij mij op de indirecte
vlucht wel gevonden had ging hij
over tot actie. Hij printte de
boordkaart voor Düsseldorf-
Frankfurt en Frankfurt Helsinki
uit. Maar toen hij uit macht der
gewoonte het ‘papieren’ ticket
wilde uitscheuren begreep hij dat
ik een e-tix had. Dat was een pro-
bleem. Nou het gedoe wil ik jullie
besparen, maar drie kwartier la-
ter, nadat hij met weet ik hoeveel
mensen gebeld had, zelfs met
Frankfurt kreeg ik een vervan-
gend e-tix waarin werd bevestigd
dat het papieren ticket zoals ik bij
Lufthansa genoteerd stond een e-
tix moest zijn.

Maar doordat de computer bij de
Lufthansa plat lag of moeilijk be-
reikbaar was kon ik geen

Figuur 3. Het vervangings  ticket

boordkaard voor Frankfurt-Hel-
sinki krijgen en die zelf  bij de
transferbalie in Frankfurt opha-
len. Heb ik daar tijd voor? Eigen-
lijk niet, als het krap en druk zou
zijn en zo werd mijn vlucht
omgeboekt naar Frankfurt
omgeboekt, naar een vlucht die
over twintig minuten vertrekt. Ik
kreeg weer een nieuwe boord-
kaart en hup naar de bagage con-
trole en visitatie. Er was geen tijd
meer om naar Eberhard te zoeken
om hem te zeggen dat ik een
vlucht eerder zou gegaan. Oja,
toen ik bij de incheckbalie weg
wilde lopen zei de vriendelijke
man dat ik op de terugreis ook
nog problemen kon verwachten.
Wat had hij een vooruitziende
blik.

De start naar Frankfurt verliep
vlot, maar eenmaal in de lucht
was het door vertragingen bij an-
dere vluchten  naar Frankfurt toe
en verlatingen tijdens vluchten
erg druk in Frankfurt en moeten
we boven de mooie Duitse stad
Limburg een paar rondjes in een
wachtlus vliegen. Het toeval wil
dat Elly en ik daar een tussenstop
gemaakt hadden toen we met va-
kantie gingen en ik ook de
Kleinplanetentagung in
Heppenheim heb bezocht. Nu zag
ik die stad uit een heel ander per-
spectief.  We naderden Frankfurt
en er was een prachtig zicht op de
indrukwekkende sky line van
deze stad.
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Uiteindelijk landen we op
Frankfurt. Van de anderhalf uur
die ik over had voor de transfer
was nog geen uur over. Direct
naar de transferbalie en
manjeprachtig, daar lag alles net-
jes voor me klaar. Na een broodje
gezond en een kop slappe koffie
naar de gate. Al wachtende zag ik
op een gegeven moment
Eberhard aankomen. Ik begroette
hem en hij keek me vol verbazing
aan. “Je bent al hier?” Hij had me
in Düsseldorf gemist. Hij wist dat
ik nog geen bevestiging had ont-
vangen van mijn gevraagde
vluchtwijziging. Hij dacht dat het
helemaal mis was gegaan omdat
hij me in Düsseldorf niet had ge-
zien. Hij had daarom bij ons thuis
gebeld: geen gehoor, hij had
Henk Bril uit bed gebeld. Deze
heeft ook weer gebeld bij ons
thuis gebeld, maar eveneens geen
gehoor. Daarop had (zoals ik zag
bij thuiskomst) hadden Eberhard
en Henk mij een mailtje gestuurd
en nu zaten we dan uiteindelijk
toch naast elkaar bij de gate te
wachten totdat we konden bor-
den. Op een gegeven moment
kwam de oproep en we konden.
Ik geef mijn boordkaart af. De
boordkaart was dus een paper-
ticket met een wijzing tot e-tix.
Maar dat overzag de boarding
lady en maakte de opmerking dat
ik terug naar de transferbalie
moest om mijn ticket aan te laten
passen. Eventjes wees haar er
fijntjes op de code links boven in
de hoek. “Oops, sorry, u heeft er

Figuur 4. Blik op Frankfurt
tijdens de landing

meer verstand van dan ik”, was
haar reactie en mocht ik doorlo-
pen.

Ik had een plaatsje aan het raam.
De plaats aan het gangpad en
middenplaats was reeds bezet.
Heel beleefd vroeg ik of ik mijn
plaats mocht innemen. “Maar na-
tuurlijk Harrie”, zei iemand. Die
iemand was Oliver Klös die ik
verleden jaar in Parijs had ont-
moet en waar ik vrij veel mee was
opgetrokken. Naderhand enige
malen gecorrespondeerd en
trouwe ontvanger van zijn kaart-
jes van de track van planetoïde
bedekkingen. Hij was in begelei-
ding van zijn charmante vrouw.
Lekker gekletst onderweg. Het
was een rustige vlucht, veel be-
wolking, maar ook grote open
plaatsen. Bijzonder was de Duitse
kust bij Rügen. Toen we boven
Finland vlogen viel me op dat
daar, tenminste in die omgeving,
geen strakke rechthoekige koren-
velden lagen zoals bij ons, maar
grillig gevormde velden ten ge-
volge van de kronkeligheid van
beekjes, riviertjes en bossen.

Figuur 5. Grillig gevormde
(gemaaide) graanvelden in
Finland in de omgeving van
Helsinki.

We landden op het vliegveld van
Helsinki met zijn karakteristieke
verkeerstoren. Daar namen we de
shuttle naar het centrum. Ruim
een uur na de landing checkte ik
weer in: bij het hotel. Daar con-
stateerde ik de kracht van groot-
hoeklenzen. De grote ontvangst

en balie op de site was veel klei-
ner dan verwacht en de mooie
grote comfortabele kamers waren
toch wel wat aan de kleine kant:
twee meter breed en ca. 4 meter
lang. De badkamer (wc, wastafel
en douche) was de kleinste die ik
tot nu toe heb meegemaakt. De
douche was wel “breed”: ca. 90
cm, maar de afstand van de muur
tot het douchegordijn was even-
wel slechts een halve meter. En
dat was  toch wel krap. Maar
goed. Het belangrijkste voor mij
persoonlijk: er kwam een water-
val aan water uit de douchekop
en dat vind ik wel lekker.

Figuur 6. De verkeerstoren van
het vliegveld van Helsinki.

Sinds het ontbijt thuis om twaalf
uur geleden had ik slechts twee
kleine broodjes gezond gegeten
en in het vliegtuig een bakje
warm prut, die de Lufthansa
lasagne noemde. Het inwendige
van mijn lijf vroeg om energie.
Dus het hotel uit, want daar ging
de keuken pas om vijf uur open
en we zouden ’s avonds bij de
ESOP een welkomstbuffet krij-
gen. Dus Helsinki maar verken-
nen. Nou ja niet overdrijven: de
omgeving van het hotel, om er-
gens wat te eten. Donkere wolken
hadden zich intussen samen-
gepakt en toen ik het hotel uitliep
hoopte ik dat ik droog weer terug
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kon komen. Welnu, buien kun-
nen snel opkomen, maar zo snel
had ik alleen maar in de tropen
verwacht. Ik was amper 500 me-
ter van het hotel toen begon het
te druppen en nog geen tien se-
conden later viel het er met bak-
ken, nee, zelfs met containers te-
gelijk, uit de hemel.

Figuur 7. De regenbui, zoals we
die al veel tijdens de wereld-
kampioenschappen atletiek op tv
zagen werd realiteit.

Ik had geluk dat ik  net bij een
portaal van een bioscoop was en
kon daar in vluchten. Daar stond
snel vol een aantal mensen. Er
wilden er meer bij en toen schoof
een deel de bioscoop in liep om
in de foyer het einde van de wa-
terval af te wachten. Ofschoon
het portaal bijna twee meter diep
was kwam de regen tot aan het
glaswerk van de toegangsdeuren
en ben ik ook maar binnen gaan
staan. Met natte voeten lopen is
ook niet prettig. De straat had op
een gegeven moment meer weg
van een beek dan van een straat.
Waar kwam dat water allemaal
vandaan? Nou ja, uit de hemel
natuurlijk op directe wijze. Maar
ook indirect van de daken. De
regenafvoerpijpen van het dak
gingen niet de grond in naar het
riool zoals bij ons gebruikelijk,
maar stortten het hemelwater zo
op het trottoir. Daar had je dan
eenvoudige ‘kanaaltjes’ in het as-
falt of luxe granieten goten die
het naar de weg transporteerden.
Je kunt je voorstellen als al dat

dakoppervlak regen vangt en je
dat loost op een straat tussen trot-
toirs dat het snel op een riviertje
gaat lijken.

Figuur 8. Een luxe afwatering
van het dak naar de straat.

De regen hield na een minuut of
tien om en ik vervolgende mijn
weg om wat eetbaars te vinden.
Ik vond een eenvoudig buffet-
restaurantje waar ik een reuze
broodbol tot mij nam tjokvol met
noorse garnalen. Prijs • 8,00. Met
een glas mineraalwater van 0,4 li-
ter. Prijs • 5,00. Geen gering be-
drag. En dat zou ik nog wel een
paar keer tegen komen.

Figuur 9. Met de rug tegen de
muur. De breedte van de kamer
2x 80 cm voor het bed + 1x 40
cm voor het tafeltje = 2 meter.

Na het inwendige niet meer pro-
testeerde ging ik terug naar het
hotel en heb daar mijn koffer uit-
gepakt en de kast ingeruimd. Me
wat verfrist en toen was het on-
derwijl tijd om richting ESOP-
locatie te gaan. Je komt dan ook
langs de prachtige kathedraal van
Helsinki. Dit is van buiten een
fantastisch mooi gebouw. Vooral

mooi door zijn soberheid. Binnen
was ze evenwel nog soberder,
maar wel een pracht orgel. Ik ver-
volgde mijn weg naar het
“Tieteiden talo”, het Huis der We-
tenschappen. Daar trof ik op de
vijfde verdieping, direct onder
het dak onze oude bekende Matti
Suhonen. Hij begroette mij en
stelde mij aan de rest van de staf
voor. Op een grote tafel lagen de
mappen voor de deelnemers
klaar. Dat waren er niet veel
Marja Salo, de dame achter de ba-
lie vertelde dat er slechts18 gere-
gistreerde deelnemers waren en
met het organiserende Finnen
kwamen we op 23. Marja was
spoedig verdwenen en maakte
plaats voor de hoogzwangere
Minttu Uunila en Veikko Mäkelä.
Deze laatste was min of meer de
voorzitter van de ESOP XXIV.
Een man met een behoorlijk
krachtige stem, helemaal tegen-
overgestelde van Matti Suhonen.
Langzaam druppelden de deelne-
mers binnen en werden hartelijke
groeten uitgewisseld. De
symposiumzaal was een gewone
lezingen zaal, met wel alle toebe-
horen. Een geluidsinstallatie was
niet nodig. De grootte van de zaal
kon gemakkelijk zonder veel
stemverheffing gevuld worden
met geluid. Intussen hadden de
dames van de catering het buffet
naar boven gebracht. Dit bestond
uit allerlei Finse lekkernijen. Ten-
minste, wat Finnen lekker vinden.
Onze smaak is duidelijk anders,
maar het meeste was toch wel
goed te gebruiken. Het beste was
nog de wijn een Chileens
Carbernet Sauvignon en een
Argentijnse Chardonnay.

Al ras vergezelden broodjes met
vis, vlees, ei en enkele ondefi-
nieerbare prutjes (salades) de
wijn. We werden die avond niet
compleet. We moesten immers
om half tien de lokaliteit verlaten
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Figuur 10. Het Finse buffet werd
nog geregeld bijgevuld. Het
aantal borden doet een grote
opkomst vermoeden, maar dat
viel tegen.

hebben. Dan ging de deur dicht.
Dus togen we met een groepje
naar hun hotels (Hans Joachim
Bode met zijn vriendin en de
Tegtmeiers logeerden ook in
Arthur). Daags erna bleek dat
onze Poolse vriend Pawel
Maksym net voor tien uur was
komen opdagen omdat zijn vlieg-
tuig vertraging had.

Figuur 11. Eberhard had het er
maar druk mee.

De eerste nachtrust was achter de
rug en ik was benieuwd naar het
Finse ontbijt. Hier zie je ’t weer:
’s lands eer, ’s lands wijs zegt het
spreekwoord. Het ontbijt was
toch wel van een nog primitievere
orde dan ik verwacht had. Tot
mijn groot ongenoegen: geen
ham and eggs, daar ben ik gek

op. Maar wel een diepe teil met
warme....gortepap. Als kind kreeg
ik dat al niet door mijn nek en
hier was het een ontbijt. Types
droog en hard bruinbrood. Boter
in de bakken in buffet waar je
zelf uit moet lepelen. Ik was
vroeg en de bakken waren nog
vrij maagdelijk. De ontbijtzaal
liep intussen vel en toen ik voor
de tweede keer ging leken de
bakken boter wel een slagveld.
Gelukkig was er ook fruit en
müsli. Nog nooit heb ik met zo-
veel smaak müsli gegeten. Niet
dat hij zo lekker was, het wat wel
het meest eetbare wat er stond.
De eerste dag begon goed.Aan de
balie zat dit keer de stroblonde
Harri Haukka. Een typisch voor-
beeld van het Noord-Europese
ras. Nooit eerder in mijn leven
heb ik iemand gezien die zo’n
blonde man gezien.  Nadat
Veikko Mäkelä ons welkom had
geheten gaf hij het woord aan de
vice-voorzitter van de vereniging
URSA. Deze jonge knul van een
jaar of dertig mag scepter van de
vereniging mee helpen dragen.
Deze vereniging heeft ca. 12000
leden en Ville Hinkkanen be-
groette ons in bijna perfect
schoolengels. Nou ja, het was
meer Amerikaans Engels. Zijn R
deed me onwillekeurig terug den-
ken aan mijn lagere schooltijd ,44
jaar gelden, toen we in de vijfde
klas, nu groep 7, al Engelse les
kregen. Een van mijn klasgenoot-
jes z’n vader was een Amerikaan,
maar hij moest toch van zijn va-
der meedoen. Onze meester, dat
heette toen zo, was er weg van
dat dat knulletje zo goed Engels
sprak. Wij anderen in de klas wa-
ren erg jaloers op hem. Dat heeft
hij ook geregeld moeten merken.
Ja, ja, wij waren wel eens deug-
nieten. Maar terug naar de ESOP.
Ville Hinkkanen stelde de vereni-
ging voor en vond het een eer om
de ESOP te organiseren. Hij

wenste ons een fijn symposium
en na de pauze heb ik hem niet
meer gezien. In die pauze vroeg
ik wel aan Matti of ze een werk-
groep sterbedekkingen hebben in
de vereniging. Hij ontkende.
Weet je dan hoeveel van die
12000 leden aan het waarnemen
van sterbedekkingen doen? Ja,
dat wisten ze precies. Hij was de
enige.......... behoudens een paar
anderen.
De eerste sessie onder voorzitter-
schap van Hans Joachim Bode
(D) werd geopend. Het spits werd
afgebeten door Hans-Hellmuth
Cuno (D). Hij hield een verhaal
over de GPS-time en time
inserter. Hierover had Eberhard
Bredner tijdens de Sterbedekkers-
dag ook al iets verteld. Het meest
storende aan deze module ligt
niet aan het ontwerp dat Hans-
Hellmuth heeft gemaakt.

Figuur 12. Hans-Hellmuth Cuno
tijdens zijn voordracht over de
GPS Time-inserter.

De GPS-module die in het unit
gebruikt wordt vertoont kuren en
niet zo zuinig ook nog. Soms
wijkt de tijd 2 seconden (tot op
de honderdste seconde nauwkeu-
rig), maar ook soms 1 seconde af
(ook weer op de honderdste se-
conde nauwkeurig). Waar het aan
ligt weet men niet en de fabrikant
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van de module heeft een goed
hoorapparaat nodig want hij is
doof voor de kritiek van onze
videografische waarnemers van
sterbedekkingen. Zoals we tijdens
de sterbedekkersdag al hebben
kunnen zien is het geinserteerde
beeld van positie en tijd zeer fraai
uitgevoerd, maar als je de tijd niet
kunt voorspellen welke tijd het nu
precies is, dan heb je er nog wei-
nig aan. Trieste aan dit verhaal is
ook nog dat het niet constant is.
Het verschil zelfs per module. Dat
maakt de zaak nog moeilijker.
Met dezelfde time-inserter is het
ook mogelijk de DCF tijd in te
bouwen, dan is geen GPS
decoder nodig. Deze kent deze
problematiek niet. In dat geval
wordt niet de tijd op een honderd-
ste seconde weergegeven, maar
worden de half frames geteld
waardoor de tijd toch om 0,02 se-
conde nauwkeurig bepaald kan
worden. (Opmerking: tijdens het
schrijven van het artikel kwam
Hans-Hellmuth met het bericht
dat het probleem is opgelost. De
GPS-timer doet het nu
einwandfrei).
Na de voordracht van Hans-
Hellmuth kwam Wolfgang
Beisker (D) aan het woord. Hij
oreerde uitgebreid over
Occultation campagne ter gele-
genheid van een sterbedekking
door Charon, de begeleider van
Pluto. Deze was zichtbaar in
Zuid-Amerika. Zowel beroeps-
als fanatieke amateur-astronomen
hebben een grootse campagne
opgezet. Een relatief groot aantal
professionele sterrenwachten was
betrokken. Het probleem is, net
zoals bij het waarnemen van ster-
bedekkingen door planetoïden de
onzekerheid van de ligging van
de bedekkingzone.  Maar dat niet
alleen ook een andere parameter
speelde een belangrijke factor.
Die zijn we maar al te goed ge-
wend in ons kikkerlandje: het
weer.

De koffiepauze werd gebruikt om
de onderlinge contacten te verste-
vigen. Niet iedereen was op de
avond ervoor aanwezig en alle
niet-finse aanwezigen waren deel-
nemers van Parijs.
Opvallend...geen nieuwe gezich-
ten dus.
Na de pauze kwam er een uitge-
breide voordracht van Oliver
Klös (D). De mensen die geabon-
neerd zijn op Planoccult kennen
hem als Oliver Kloes. Dat komt
omdat de ö (O-umlaut) in Duits
ook wordt geschreven als oe
(spreek uit, net zoals ö als eu, dus
Oliver Kleus op z’n Nederlands).
Oliver verzorgt voor Planoccult
altijd hele mooie en gedetail-
leerde kaarten van het pad van de
verduistering van een ster door
een planetoïde. Hij vertelde de
evolutie van de kaarten. Het heeft
enkele jaren geduurd voordat ze
op het huidige niveau waren.
Eerst was er heel veel  hand werk
aan, maar nu is zo’n kaart in een
half uurtje gepiept.  De evolutie
was heel wat werk. Niet alleen
“wat” zet je op de kaart en “wat
niet”, hoe kleur je in, en welke
kleuren kies je, etc. Vooral aan-
dacht moest besteed worden aan
de zwart/wit weergave van de

Figuur 13. Wolfgang Beisker
oreert over de zijn expeditie naar
Zuid Amerika.

kleuren kaart. Deze moet ook be-
grijpelijk zijn. Al met al vind ik
zelf deze kaarten te prefereren
boven die van alle andere “aan-
bieders”.

Figuur 14. Oliver Klös tijdens
zijn uitgebreid verhaal over de
realisatie van de kaarten van de
bedekkingzone van
sterbedekkingen door
planetoïden.

Na drie Duitsers op een rij kwam
de eerste Fin aan de beurt. Dit
was Arto Oksanen (FIN). Hij had
een uitgebreid verhaal van onder-
linge bedekkingen van onder-
linge bedekkingen van de grote
satellieten van Jupiter: Io, Europa,
Callisto en Ganymedes. Het op-
vallende aan zijn verhaal is dat
het zo vaak gebeurt en er maar
weinig belangstelling voor is. Dat
is jammer. Vooral als je
fotometrisch kunt waarnemen
kom je tot verrassende ontdekkin-
gen, zoals afmetingen van details
op de satelliet die bedekt wordt.
Het inwendige van de mens be-
gint zich te melden en dat kan
kloppen, want het is lunchpauze.
Voordat aan de lunch begonnen
wordt staat de groepsfoto op het
programma. Nou, dat was effe
een zooitje ongeregeld en ik
vroeg me werkelijk af wie nou de
echte groepsfoto maakt. Dames
van deelnemers en deelnemers
zelf liepen op en neer om een fo-
tootje te maken. Uiteindelijk was
men klaar. Wie nou de officiële
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groepsfoto gemaakt heeft wist ik
nog steeds niet. Nu de foto’s op
het net verschijnen en binnenko-
men zie je dat er inderdaad tien-
tallen groepsfoto’s zijn gemaakt.
Ik ben benieuwd welke Matti
Suhonen uitzoekt als de officiële
foto. Aan elke foto mankeert wel
iets, houding, bedekte koppen,
etc.

Figuur 15. Gekeuvel tijdens een
pauze.

De lunch was erg smaakvol. Het
Finse brood is wel effe wennen,
maar de salade met kip was
smaakvol. Ook het overige: rijst,
brood en groente was best lekker.
De dames achter de balie deden
hun best om ons het naar onze
zin te maken. Ze hadden er zin
aan. Alleen de koffie, dat was
wennen. Maar als je zelf een hele
sterk bak gewend bent, is koffie
snel aan de slappe kant.

Figuur 16. De GROEPSFOTO,
een verrassend resultaat.

Na de middagpauze, die zeker
geen aanslag zal geven op de
ooglidspiertjes, vangt de tweede
sessie aan. Deze staat onder voor-
zitterschap van Arto Oksanen
(FIN). De eerste voordracht van
deze sessie is van de Spanjaard
met de Duitse naam Carles
Schnabel (ES). Hij spreekt verras-
send goed Duits, maar doet de
voordracht, net zoals alle andere
sprekers, in het Engels. Dat hij zo
goed Duits kan en een Duitse
naam heeft komt omdat zijn va-
der lang geleden in Spanje is
gaan werken en hij in daar naar
een Duitse school is geweest.
Toch wel handig die twee.... eh
.... drietaligheid. Hij geeft de laat-
ste informatie over de stand van
zaken van de ringvormige zons-
verduistering op 3 oktober aan-
staande die onder andere in
Spanje en een deel van de Baler-
aren te zien is.

De groep van Carles is die van de
sterrenwacht Sabadell (ESOP XX)
heeft uitgebreid onderzoek ge-
daan en samengewerkt met de
Spaanse meteorologische dienst
om de beste locaties aan de zui-

Figuur 17. Carles Schnabel en
zijn eclipsverhaal.

delijke en noordelijke grens van
de bedekkingzone te bepalen.
Deze liggen enkele tientallen ki-
lometers buiten de kust. Voor de
mensen die willen komen staan
uitgebreide en uiterst gedetail-
leerde stafkaarten uitgestald (en
worden scans op verzoek toege-
zonden).  Met de vlotheid, uitge-
breidheid en alertheid kon je mer-
ken dat hij zijn verhaal uitstekend
had voorbereid.
Nu was de beurt aan ons eigen lid
en secretaris van de Iota-ES
Eberhard Bredner. De titel van de
voordracht beloofde al wat:
“Cheer up!! – observations under
difficult conditions”. We kennen
Eberhard als een zéér fanatiek
waarnemer. Als er een statistiek
op na zou worden gehouden dan
heb ik het donkergrijze vermoe-
den dat Eberhard wel eens de
meeste occultation-kilometers per
jaar maakt. Hij reist echt ver om
een sterbedekking door een
planetoïde te gaan waarnemen.
Natuurlijk, iedereen wil zijn waar-
neming doen onder ideale om-
standigheden. Het object 45o bo-
ven de horizon zodat je geen
stijve nek krijgt, optimale weer-
condities: niet te koud, niet te
warm, geen wind en het liefst na-



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

15

tuurlijk voor 22h00 zodat je
daags erna weer fit bent. Wens-
dromen moet je nu eenmaal heb-
ben. Eberhard vertelde een twee-
tal zeer amusante verhalen die wij
al kennen van de sterbedekkers-
dag of van de bijeenkomst(en) in
Tilburg. Duidelijk is het in ieder
geval wel. Je hebt vaak pech, je
hebt bijna net zo vaak geluk,
maar als je resultaat boekt als de
condities zodanig zijn dat alles te-
gen zit, dan is dat best een heel
fijn gevoel.

Figuur 18. Eberhard pompt
iedereen moed in.

Na de koffie was de volgende
spreker Andrey Plekhanov
(RUS). Hij hield, net zoals verle-
den jaar in Parijs, een verhaal
over LinOccult. Ik heb de indruk
dat dit net zo’n geschiedenis
heeft als LOW bij Eric. Nu ik het
over Eric heb. Hij werd gemist en
iedereen was benieuwd naar
LOW 4. Maar nu terug naar
Andrey. Grote rijen getallen,
sheets vol tekst die niemand kon
volgen verschenen op het
projectiescherm. Hij is ervan
overtuigd dat Linoccult helemaal
van de grond komt. Alleen jam-
mer, er waren geen Linoccult ge-
bruikers in de zaal.

Na deze voordracht was de eerste
dag met lezingen geschiedenis.
Vanavond is het gezamenlijke di-
ner op het Suomenlinna Eiland
voor de kust bij Helsinki. Het is
in principe één groot fort. We
gaan met een klein veerbootje
naar het fort. De overtocht duurde
ongeveer een half uur. Ik heb de
motor van de boot niet  harder
dan stationair horen lopen. Het
deed me herinneren aan het veer-
pontje over de Maas bij ons bij
het dorp. De zuinige veerman laat
ook altijd het veer overgaan met
stationaire motor. Kost het min-
ste, alleen bij tegenwind, sterkere
stroming of als het te druk is met
de boten wil hij er wel een tandje
bovenop gooien. Nou, de schip-
per van de veerboot naar

Figuur 19. Andrey Plekhanov en
LinOccult.

Figuur 20. Enorme ijsbrekers in
de haven van Helsinki

Suomenlinna was volgens mij een
broer van hem. We waren met
een groepje wat aan de vroege
kant omdat we een boot eerder
gepakt hadden.

Eenmaal op het eiland liepen we
daar wat rond om te ervaren hoe
zo’n militair fort zich aanvoelde.
Oude gebouwen, nieuwe gebou-
wen, van alles wat. Nou het deed
me niets, heb dus geen militaire
carrière gemist.

Figuur 21. Eberhard en Harrie
poseren terwijl een “Estonia”
passeert.

Figuur 22. Met een veerbootje
van een geheel ander kaliber op
naar het social dinner.

Uiteindelijk liep het tegen
zevenen en we begaven ons naar
het restaurant Panimo. Daar ston-
den een drie tal grote tafels voor
ons gereserveerd. Het was er be-
hoorlijk druk. We hadden bij de
aanmelding 30,- euro betaald
voor eten en drank. Nou ja.
drank. Je kon kiezen: onbeperkt
bier of water. Bier verdraag ik
niet (allergie) en dus werd het wa-
ter. Maar de prijs bleef 30,- euro.
En wat was het diner? Nou, een
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diner was het niet. Al spoedig na-
dat we plaats genomen hadden
kwamen de voedingsmiddelen op
tafel.

Figuur 23. Aan deze tafel kon
nog aangeschoven worden. De
kruiken met bloemetjes bevatten
bier, zonder bloemetjes water.

Dit was van uitzonderlijk lage
kwaliteit. Op de ‘kaart’ stond wat
het voor moest stellen (tussen
haakjes mijn eigen toevoegin-
gen): (vette) braadworst (lust ik
niet), (vette) bierworstjes (lust ik
niet), geroosterde kip (volgens
Cuno “ein fetter Gummi-adler,
vertaald: een vette rubberen ade-
laar,  het deed hem denken aan
zijn diensttijd), geroosterd vlees
(ribjes waar je het “vlees” moest
afkluiven, met het mes kreeg je
het er niet af omdat het er maar
veldik op zat), gemarineerde
Baltische haring (niet gezien), ge-
rookte eetbare wortelen (niet te
eten), aardappelsalade (nou het
eerste dat ergens op leek),
tomatensalade met uien (redelijk),
gezouten komkommers (niet te
eten), huisgemaakte mosterd (
HEET: water!!!!), brood (hard en
droog), aardbeien salade (niet ge-
zien), Pils of water (ik had dus
twee glazen water.......) Nou en
dat voor • 30,- is niet mis.

Ik was tenminste blij dat ik wat
blikjes nootjes op de hotel kamer
had staan. Die zouden er lekker
ingaan. Op de terugvaart naar
Helsinki regende het, maar tegen
de tijd dat we weer aanlegden

was het alweer opgehouden, maar
de hemel zat potdicht. Jammer,
want ik wilde zo graag de sterren-
hemel zien. Je ziet daar wel de
zelfde sterrenbeelden als bij ons,
maar dat de Grote Beer zo’n 10
graden hoger ligt lijkt me toch
wel bijzonder. Jammer, maar met
een dikke lucht ging ik het hotel
binnen. Overigens, dat hotel
Arthur had nog iets bijzonders.
Mijn kamer laag op de 6e verdie-
ping. Toch ging de lift maar drie
verdiepingen omhoog. Ze begin-
nen te tellen bij de kelders. Op de
7e verdieping huisvestte de Finse
Meteorologische dienst. Die had-
den de laatste tijd dus duidelijk
aan de verkeerde knoppen ge-
draaid. Tijdens de wereldkampi-
oenschappen Atletiek werden de
hemelsluizen al geregeld ver
open gezet, het was nu ook al ge-
beurd en het zou nog een paar
keer gebeuren.

Figuur 24. De gezellige
samenkomst tijdens het social
dinner.

Figuur 25. Boven Hotel Arthur
was de Finse Meteorologische
Dienst gevestigd.

’s Nachts om een uur of twee
werd ik wakker. Ik kan het dan
niet nalaten om even een blik
naar buiten te werpen. HET WAS
KRAAKHELDER GEWOR-
DEN!!!! Ik kleedde me snel aan
en liep naar het park Kaisaniemie,
direct in de buurt van het hotel.
Ik had daar, ondanks dat ik mid-
den in Helsinki stond, toch een
prachtig zicht op een schitterende
sterrenhemel. En inderdaad, de
Grote Beer ligt horizontaal en erg
hoog. En Polaris, je krijgt bijna
pijn in je nek om zo hoog te kij-
ken. Toch wel imposant. De
Maan was intussen ook opgeko-
men. Het was enkele dagen na
het laatste kwartier. De Maan
stond dus op een plek waar de
Zon in de zomer staat en ten ge-
volge van zijn baanhelling ten
opzichte van de ecliptica stond
hij zelfs meer dan 27 graden
declinatie noord. Dan is hij bijna
circumpolair. Het verschil tussen
ondergang en opkomst was nog
geen half uur, slechts 26 minuten!
Heel bijzonder. Om zes uur was
ik weer op. Dan maak ik mijn da-
gelijkse ochtendwandeling. Het
was droog, maar wel dikke lucht.
Na het traditionele Finse ontbijt
weer naar het Huis der Weten-
schappen.

Figuur 26. Een blik in de zaal
voorafgaand aan een sessie.

De twee dag begon. Van de en-
kele Finnen die op de vrijdag-
avond en nog minder op zaterdag
aanwezig waren was er nog maar
amper iemand over. In totaal was
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intussen dus een echt klein gezel-
schap geworden. Na welkomst-
koffie werd de eerste sessie, on-
der voorzitterschap van Veikko
Mäkelä, geopend door een ver-
haal van Wolfgang Beisker. Hij
vertelde over het waarnemen in
twee golflengtes tegelijker tijd.
Hij doet dit door gebruik te ma-
ken van di-chroïsche filters. Dit
zijn filters die oftewel een be-
paald deel van het spectrum door-
laten of reflecteren. De rest van
het spectrum word dan gereflec-
teerd of doorgelaten (complemen-
tair dus). Het voordeel ten op-
zichte van afkapfilters is dat die
andere golflengtes volledig ter
beschikking staan. In die bundel
had Wolfgang ook weer een di-
chroïsch filter. Zo kon hij bij
waarnemingen aan ster-
bedekkingen door objecten met
een atmosfeer conclusies trekken
over de dichtheid van die atmo-
sfeer omdat de verstrooiing een
afhankelijkheid heeft met de golf-
lengte.
De tweede voordracht van die
dag werd gehouden door de Pool
Pawel Maksym. Had hij in Parijs
al een verhaal verteld over 3D-
modellen van planetoïden op ba-
sis van waarnemingen van bedek-
kingen, zo werd hier weer een
jaar ervaring aan toegevoegd.

Figuur 27. Pawel Maksym
promoot zijn vereniging.

Na de koffie vertelde Arto
Oksanen over amateur-waarne-
mingen van Exoplaneten. Je zou
zeggen dat amateurs dit nooit
kunnen waarnemen. Wie schetst
de verbazing van de aanwezigen
dat hij er wel in geslaagd was....
De ochtend werd besloten met
een bijdrage van de voorzitter
van de Iota-Es Hans Joachim
Bode (geen familie van dé Bode).
Hij maakt zich zorgen om de arti-
kelen die gepubliceerd worden in
de Occultation Newsletter. So-
wieso is de verschijnen van het
lijfblad van de Iota de laatste tijd
wat minder. Een en ander wordt
toegeschreven aan de actieve
postings op het Internet, met
name op planoccult, e.d. Veel
kunnen we helaas niet bijdragen.
Duidelijk is dat het Internet een
hele sterk en vooral snel medium
is om voorspellingen uit te wisse-
len en kond te doen van de resul-
taten. En dat laatste daar zit het
hem nu.
Daarna werd een verhaal afgesto-
ken door Pawel Maksym over de
manier hoe Zostan Mlodym
Kopernikiem de astronomie
populariseert. Oorspronkelijk zou
het een postersessie zijn, maar
kennelijk had Matti dit tot een
voordracht verheven omdat er te
weinig sprekers waren. Dit was
eigenlijk maar goed ook want het
verhaal dat Pawel afstak was
meer dan de moeite waard. Als je
ziet wat daar een werk verzet
wordt en hoe iedereen inspeelt
om de burger (om het maar plat te
zeggen) te verleiden en zich ho-
pelijk voor sterrenkunde gaat in-
teresseren is indrukwekkend. Alle
lof.

De lunch was weer eens aan de
beurt. Dit keer was het een echte
verrassing. Op het menu stond
een gepofte aardappel met saus
en garnalen, geitenkaas en verse
salade. Nou, garnalen is mijn
kostje wel. Het was heerlijk, maar

Figuur 28. Militaire kazernes op
het fort eiland Suomenlinna

voor mijn lekkere honger veel te
weinig. Maar dat is het heel snel
met garnalen. De lunch was bui-
tengewoon lekker ondanks zijn
enorme eenvoud.
Buiten viel het water intussen met
bakken uit de lucht. Was de och-
tend nog redelijk, nu was het of
er een muur van water buiten
stond. Als je zag hoe de regenpij-
pen het water op het trottoir loos-
den dan kun je blij zijn dat je dan
geen voetganger bent.  Al die re-
gen hield ons niet tegen om aan
de laatste sessie van deze ESOP te
beginnen. Die stond onder voor-
zitterschap van Wolfgang Beisker
en begon met een voordracht van
Hans Joachim Bode over rappor-
tages van bedekkingen door
planetoïden. Enkele weken gele-
den was er een stevige en af en
toe wat  onfrisse discussie op
planoccult. Wat doe je nu als een
waarneming niet vertrouwd
wordt? Enkele maanden geleden
was er een posting van iemand
die visueel een sterbedekking
door een planetoïde had gezien
die maar 0,7 seconden duurde. Je
moet al een verdomd goede waar-
nemer zijn wil je dat zien. De
man die deze waarneming echter
publiceerde was voor alle ster-
bedekkingswaarnemers een volle-
dige onbekende. Maar de crux
was dat de man zelf niet de waar-
neming publiceerde, maar Hans
Joachim Bode gebruikte als inter-
mediair. De goeie man had geen
internet en toen wat verder werd
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gekeken wat de betreffende per-
soon was kwam men erachter dat
het iemand was die nog bij moe-
ders thuis was. Alle communica-
tie ging schriftelijk. Doordat de
publicatie dus door Hans Joachim
werd gedaan ontstond de discus-
sie of hij het dan eens moet zijn
met de waarneming. Dat was ook
de discussie op het net. In deze
discussie kwam echter duidelijk
naar voren dat de waarnemer al-
tijd verantwoordelijk is voor zijn
waarneming. Sowieso kon aan
deze waarneming eigenlijk geen
waarde gehecht worden omdat
het slechts één waarneming van
deze bedekking betrof. Wil een
waarneming waarde hebben, dan
dienen er toch wel een aantal
waarnemingen te zijn gedaan.

Figuur 29. Harrie tijdens zijn
uitnodiging voor de ESOP XXV.

Daarna was het tijd voor de laat-
ste voordracht van de ESOP. Dat
is traditioneel de uitnodiging voor
de komende ESOP. Het was nu
dus mijn beurt!!! Ik had heel veel
moeite gestoken (tientallen uren)
in een presentatie van ruim 20
minuten wat er in en om Leiden
te doen is. Ik hoef het hier eigen-
lijk niet meer uit de doeken te
doen omdat het nagenoeg het-
zelfde praatje was als op de Ster-
bedekkersdag.  Het praatje werd
bijzonder goed ontvangen. Dit
hadden ze nog nooit meege-
maakt. Er werden nog wat vragen
gesteld en alle niet-Finnen lieten
weten graag te komen en meld-
den zich al aan. Wat bijzonder op

prijs werd gesteld is de uitge-
breide toeristische informatie,
want iedereen moest toch wel la-
chen toen dat deel van de presen-
tatie begon met de opmerking dat
er nu informatie kwam voor de-
genen die de ESOP niet leuk vin-
den.... Even na drie uur waren de
laatste woorden van de voor-
drachten  van deze jaarlijkse hap-
pening uitgeklonken.
De voorzitter van deze ESOP
Veikko Mäkelä nam het woord
weer en bedankte alle aanwezi-
gen voor hun bijdragen en aan-
wezigheid.  Eigenlijk zou er nu
nog een pauze en discussie zijn
en in 18h00 zou dan een wande-
ling gemaakt worden naar de as-
tronomische faculteit van de uni-
versiteit van Helsinki en vervol-
gens naar de Sterrenwacht Ursa.
Maar dat werd wegens het vroege
tijdstip ras gewijzigd. Na de kof-
fie trokken we bijna allemaal op
naar de universiteit. Niet iedereen
ging mee. Enkelen vertrokken al
direct omdat hun vliegtuig die
avond hen nog huiswaarts zou
brengen, althans het grootste ge-
deelte.

Figuur 30. Een van de ‘koepels’
van de sterrenwacht van de
universiteit van Helsinki.

Wonder oh wonder, na de koffie
was het droog en we gingen te
voet naar de universiteit. Het was
een stevige stadswandeling van
een dik half uur. De astronomi-
sche faculteit ligt op een heuvel
en was toegankelijk met een zeer
oneffen keienpad. Nooit geweten
dat maaskeien zo ver van de
Maas kunnen liggen. Binnen kre-
gen we een korte introductie over
de geschiedenis van de
universiteitssterrenwacht door
Thomas Hackman. Daarna zou-
den in het museum van de
sterrenwacht gaan kijken en ver-
volgens twee instrumenten. Het
derde en grootste instrument, een
50 cm Cassegrain, was niet toe-
gankelijk wegens onderhoud. De
spiegel kreeg een nieuwe laag en
de kijker lag helemaal uit elkaar.
Jammer, de ingewanden van een
kijker vind ik ook wel interessant
vooral als het glas is en blinkt. In
het museum van de sterrenwacht
was een aantal prachtige instru-
menten te bezichtigen, mooie
klokken en oude handschriften
van waarnemers als Argelander.
De plaatjes geven een goede im-
pressie van het spul dat wel heel
dicht bijelkaar stond.

Figuur 31. Een kijker de Peter
Louwman nog mist in zijn
verzameling.
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Daartussen bureaus waar nog al-
tijd gewerkt werd....wegens
plaatsgebrek. Intussen was het
gaan regenen en moesten. De eer-
ste koepel was direct bereikbaar,
daarvoor hoefden we niet naar
buiten. De weg daar naar toe leek
meer op een wandeling in de
catacomben van Rome dan dat
we naar een koepel gingen ergens
op het dak.  De telescoop was een
dubbele 20 cm refractor. De ene
was een visuele, de andere een
fotografische. Het instrument was
in een erbarmelijke toestand en
de tand des tijds had diepe sporen
achter gelaten. Boven de kijker
hing een levensgroot zeil om te
voorkomen dat regenwater op de
kijker zou vallen. Het druppelde
hier en daar door. Intussen was
het weer opgehouden met rege-
nen en konden we naar de tweede
koepel. Nou, koepels waren het
niet.

Figuur 32. Blik op een ander
deel van de sterrenwacht.

Het waren cilindrische gebouwen
met een deur en een wegklapbaar
deel van het dak. Nu er wat meer
tijd was om de gebouwen te be-
kijken bleek hoe mooi deze wa-
ren. We kwamen bij de andere
kijker aan. Deze kijker stond op
een enorme zuil van natuursteen.
De poot was minstens 15 kubieke
meter natuursteen. Dat beloofde
wat voor de kijker. Maar boven
gekomen bleek ook deze kijker in
een zorgwekkende toestand te
verkeren en het was slechts een
18 cm refractor met een
brandpuntsafstand van 2,7 meter

op een montering van wel heel
lang geleden.

Met deze telescoop had
Argelander zijn positiebepalingen
gedaan van sterren. De meeste
amateur-monteringen zien er te-
genwoordig beter uit als dat in-
strument en je kunt je niet voor-
stellen dat met zulke toestanden
zo’n belangrijk en nuttig werk is
gedaan. Intussen gierde de wind
door de kieren van de niet hele-
maal dichte planken en gingen
we terug naar het hoofdgebouw.
Onderweg kwamen we langs een
keuken met een prachtig oeroud
fornuis. Het lijkt wel of alles hier
oeroud is. Behalve de magnetron
die erop stond.

Figuur 33. Meetinstrumenten van
weleer.

Figuur 34. De telescoop van
Argelander.

Het was weer wat beginnen te re-
genen en Matti stelde voor om
toch maar naar de sterrenwacht
van zijn vereniging te gaan. Nou,
dat manneke had er een behoor-
lijke tred is. Af en toe was hij wel
200 m op ons voor en moest dan
wachten . . . . in de regen.

Na een wandeling van zo’n twin-
tig minuten in het Kaivopuisto-
park liepen we berg op naar het
observatorium URSA. Dit stond
vrij dicht aan de kust op een
berg. We gingen met z’n allen
maar net in dat koepeltje.

Figuur 35. De 20 cm
dubbelrefractor.

Figuur 36. Een steenoud fornuis
met daarop een gloednieuwe
magnetron. Oud en nieuw kan
goed samen.

Maar goed dat we niet met meer
waren want op een gegeven mo-
ment konden we ons eigen woord
niet meer verstaan ten gevolge
van een oorverdovend lawaai van
hagel die op de koepel neersloeg.
Op een gloednieuwe (enkele
maanden jonge) Astrophysics
montering stond een antiek ju-
weel. Een 13,5 cm Merzrefractor
met een brandpuntsafstand van
1,95m.

Aan de kijker zaten ook de beu-
gels voor een C8, maar die was
niet gemonteerd. Veikko maakte
de koepel nu maar dicht. Hij had
de schuif een centimetertje of
twee geopend om wat licht te
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Figuur 37. Het observatorium
van URSA.

hebben, maar dat was nog te veel,
want het water viel weer een keer
met bakken uit de lucht. En won-
derlijk, zo snel als het kabaal was
ontstaan zo snel was het ook weer
weg.Het was weer droog, maar
het waaide nog verschrikkelijk
hard. Je kon gewoon schuin te-
gen de windstaan zonder om te
vallen.
Matti nodigde ons uit voor een
trip naar het kantoor van Ursa.
Ook dit was weer een stevige
wandeling van bijna een half uur.
In de groep ontstond een licht on-
genoegen. De maag begon te
knorren, want het was intussen al
bijna zeven uur. Mattie had het
restaurant gereserveerd voor 8
acht uur. Het was maar een klein
stukje van het kantoor van Ursa
af, maar hij wilde persé zijn trots
laten zien.

En met recht. We liepen een flat-
gebouw binnen in midden in het
halletje zat een stokoude kooilift
die je allen maar kent uit Parijs en
uit oude films. Het ding had
antequarische waarde. Gelukkig
hoefden we dat ding niet te ge-
bruiken want de kantoorruimtes
van Ursa waren op de begane
grond. Nou dat mocht er zijn. De

Figuur 38. De gloednieuwe Astro
Physics montering van URSA.
Daarop een antieke 13,5 cm
Merz-refractor.

omvang van de lokaliteiten was
meer als bij ons te “De Koepel”
De overeenkomsten waren opval-
lend, maar ja, de doelstelling is
ook dezelfde. Na wat in de biblio-
theek (vele duizenden boeken) en
tijdschriften (abonnementen op
wel heel veel astronomische tijd-
schriften) en wat gevoeld aan kij-
kers en telescopen gaf Matti ein-
delijk het signaal dat we ons in-
wendig lijf weer gingen verwen-
nen. Hij had plaatsen
gereserveerd in een naburig Itali-
aans restaurant. We kwamen aan,
maar het deed helemaal niet Itali-
aans aan. Maar het eten was er
best aardig, maar was het nu een
Italiaanse Fin of een Finse Itali-
aan? In ieder geval van de bedie-
ning en de koks was niemand Ita-
liaans. De koks hebben we alle-
maal gezien, want het was een
geheel open keuken midden in
het restaurant. Dit eten was best
redelijk te noemen. Na het eten
liepen de Artur-hotellers terug
naar het hotel. Een wandeling van
een half uur. Alles bijelkaar dus
heel wat afgetippeld die dag. We
namen aan de deur afscheid, want
ik zou morgen vertrekken, terwijl
de anderen nog het excursie-
programma bijwoonden.
Die nacht heb ik goed geslapen.
De wandelingen hadden duidelijk
een spoor van vermoeidheid ach-
ter gelaten en ik viel als een blok
in slaap. ’s Ochtends weer dat
ontbijt..... Die ochtend was het re-

delijk weer en maakt nog een
stadswandeling om enkele mooie
plaatjes te schieten en indrukken
op te doen. Bij de haven was het
markt. Maar dat viel toch wel al-
lemaal tegen.

Figuur 39. De kathedraal van
Helsinki, stralend in de zon.

Figuur 40. Het orgel van de
kathedraal.

De prijzen zijn hier wel erg hoog.
Als je dat zo in z’n totaliteit be-
oordeelt, dan blijkt wel dat we in
Nederland toch wel heel weinig
geld hoeven uit te geven voor
verse groenten en vlees. Geen
wonder dat de meeste Nederlan-
ders met hun caravan vol met
aardappelen, groente en blikvlees
op vakantie gaan. Mijn vliegtuig
vertrok pas om 18h40, maar ge-
zien de ervaringen op de heenreis
wilde ik graag op tijd zijn. Je
weet maar nooit.

Dus met de bus naar het vlieg-
veld. Tijdens de rit was ik ver-
baasd over de rots die onmiddel-
lijk onder het gras langs de weg
zat en er uitpuilde. Het was schit-
terende rode graniet.
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Figuur 41. Het presidentiële
paleis nabij de haven van
Helsinki. De president is thuis, de
vlag hangt in top.

Figuur 42. De nationale biblio-
theek van Finland (meen ik).

Dus toog ik naar de incheckbalie
en buiten verwachting werd mijn
ticket zonder problemen geaccep-
teerd. Alleen de boordkaart om
van Frankfurt naar Düsseldorf te
komen kon niet afgegeven wor-
den, dat moest ik daar  halen. In-
tussen had ik honger gekregen en
ging op zoek naar een standje om
wat te eten. Maar echt iets naar
mijn smaak vond ik niet. Nou.
dan maar wat duurder en naar het
luxe restaurant van de luchtha-
ven. Wat ben ik blij dat ik dat ge-
daan heb. Het was voor de eerste
keer sinds ik thuis vertrok dat ik
echt lekker gegeten had. Er zat
natuurlijk wel een prijskaartje

Figuur 43. De rode graniet
“groeit” in het gras.

aan, maar dat deerde toen niet.
De vlucht naar Frankfurt verliep
als gesmeerd. Naast me zat een
niet al te magere dame en ze
opende het gesprek of ik zakelijk
of privé in Helsinki was geweest.
Ik zei dat beide het geval was. Zij
was nu op de terugweg naar Saõ
Paulo. Zij had daar samen met
haar man een resort waar mensen
vakantie kunnen vieren, maar
ook mensen die psychisch in de
knoop zitten kunnen daar met een
schildertherapie hun spanningen
wegschilderen. Ze gaf me een
kaartje en toen ik thuis op de site
keek was dit een niet gering on-
derkomen. Op mijn beurt vroeg
ik haar wat zij dan in Finland ge-
daan had als Braziliaanse. Zij gaf
hier vier keer per jaar een cursus
van een week. Op de vraag hoe
ze dan in Finland terecht was ge-
komen kwam de aap uit de
mouw. Ze was getrouwd met een
Fin.
Eindelijk geland op Frankfurt, nu
effe naar de transfer balie voor
mijn boordkaart naar Düsseldorf.
Dat “effe” kon ik snel vergeten.
Toen ik me meldde bij de
transferbalie vertelde die dame
me doodleuk dat ik niet meer in
het systeem zat. Toen ik haar
mijn ticket liet zien was ze zeer
verbaasd. De enige conclusie was
dat de dame aan de balie in Hel-
sinki een fout had gemaakt en
mijn ticket had afgesloten in
plaats van het open te houden
voor de trip van Frankfurt naar
Düsseldorf. Zij kon er nu niet
meer aan en ik moest helemaal
naar de vertrekhal en me melden
bij een incheckbalie. Daar was
het erg druk en een poging om bij
de business class mijn verhaal te
halen werd door de die dames
daar resoluut geweigerd. Dan aar
met grote tegenzin aansluiten in
de rij. Het duurde bijna een uur
en eindelijk kon ik mijn probleem
voorleggen. Daar speelden zich
bijna exact dezelfde taferelen af

als bij de heenreis op Düsseldorf.
Dame liep weg en na enige tijd
kwam ze terug met een pak pa-
pier. Of ik effe wilde tekenen.
Nou niet voordat ik gelezen had
wat ik moest tekenen. Uiteindelijk
had ik mijn boordkaart en kon ik
weer vertrekken.
In het vliegtuig zat ik helemaal
omgeven door een groep jeugd.
Het bleek een groot deel van de
nationale Duitse roeiploeg te zijn
die net terug kwamen van de we-
reldkampioenschappen in Japan.
Praatjes en gein genoeg, ondanks
dat ze er al een hele lange reis op
hadden zitten. De stewardessen
waren ook niet mis. Ze hadden de
handen vol aan die jongelui met
drankjes. Tot hun ontzetting kre-
gen ze alleen maar alcoholvrije
drankjes en op de vraag of ze
geen bier hadden antwoordde een
knappe blondine: “Alcohol wordt
alleen maar uitgeschonken als je
ouder bent dan 18 en je ook zo
gedraagt.” De rest bulderde van
het lachen en hij heeft dat nog
vaak moeten horen.
Toch wel enigszins vermoeid
kwam ik op Düsseldorf aan. Snel
liep ik naar de auto en reed naar
huis. Deze rit liep volledig ge-
smeerd. Ik vertrok op het vlieg-
veld en de eerst keer dat ik stopte
was thuis! Nergens een extra
wachttijd door verkeerslichten of
anderszins.  In amper een half uur
was ik van Düsseldorf Flughafen
naar Boerenweg 32 in Arcen ge-
reden, een afstand van 67 km. Ja,
op de autosnelweg ging het best
hard. Op z’n Duits: daar waar het
kon ruim boven de 200 km/h
(volgens de teller, het navigatie
systeem gaf niet meer aan dan
207) km/h), maar ach, ten op-
zichte van vliegen is dat een
slakkengang.

Ik was weer thuis, de ESOP
XXIV is geschiedenis.
Op naar de ESOP XXV en dan in
LEIDEN!!!
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Sterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen door
PlanetoïdenPlanetoïdenPlanetoïdenPlanetoïdenPlanetoïden
1 januari - 1 april 2006

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.

Het waarnemingsprogramma van
EAON omvat voor 2006 maar
liefst 76 bedekkingen. Deze zul-
len niet allemaal in “Occultus”
worden opgenomen.
De volgende criteria zijn gehan-
teerd:
* de zon moet minimaal 10o on-
der de horizon staan;
* de ster moet minimaal 10o bo-
ven de horizon staan;
* Nederland dient in de bedek-
kingszone te liggen bij geen shift,
of een shift van maximaal 1";
* de maan moet op minimaal 30o

afstand staan;
* de ster moet minimaal een visu-
ele helderheid 11,0 hebben.

Palma

Op 12 oktober heeft Harrie
Rutten de planetoïde (372) Palma
geprobeerd waar te nemen, maar
de atmosferische omstandigheden
zaten tegen. Er werden bedekkin-
gen geregistreerd van meer dan

20 seconden vanuit België, Duits-
land en Tsjechië. Zie de koorden
uit deze waarnemingen in fig. 1.

Rhodope

Op 19 oktober hebben vele waar-
nemers vanuit Spanje en Portugal
de bedekking door (166)
Rhodope waargenomen. Wim

Figuur 2 Figuur 1
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Nobel had een bedekking van
1,94 seconden, zowel visueel als
met video. Dat was langer dan er
voorspeld was. Tijdens de ama-
teur bijeenkomst in Goirle heeft
Wim alles over zijn ervaringen
verteld.
In totaal 12 personen hadden een
bedekking. De waarnemingen
moeten op dit moment nog verder
uitgewerkt worden.

Schorria

Op 20 oktober hebben Harrie
Rutten en Jan Maarten Winkel de
planetoïde (1235) Schorria waar-
genomen, maar geen bedekking
gezien. De voorspelling gaf ech-
ter aan dat Harrie op de centrale
lijn zat. Ook waarnemers in Bel-
gië, Duitsland en Polen zagen
geen bedekking. Alleen Janik
(Tsjechië) meende een blink te
zien. Dit zou een zuid-shift bete-
kenen van ongeveer 1 padbreedte
(zie figuur 2).

Asia

Op 1 november namen Harrie
Rutten en Jan Maarten Winkel de
planetoïde (67) Asia waar, maar
hadden geen bedekking. Het was
een vreemde ervaring om ook de
planetoïde te zien. Deze was van
bijna dezelfde helderheid als de
te bedekken ster, en naderde deze
gestaag (zie figuur 3). Ook vanuit
Duitsland, Frankrijk en Polen
werd geen bedekking waargeno-
men.

Pafuri

Op 8 november nam Harrie
Rutten de planetoïde (1032)
Pafuri waar, maar had geen be-
dekking. Ook vanuit België werd
geen bedekking waargenomen.

Memoria

Op 1 december nam Harrie
Rutten de planetoïde (1247)
Memoria waar, maar had geen
bedekking ondanks dat hij op de
centrale lijn zat volgens de voor-
spelling. Denzau (Duitsland) had
wel een bedekking met een duur
van 1,9 seconden. Er was sprake
van een noord-shift van 1 pad-
breedte (zie figuur 4).

Vienna

Op 19 december namen Lex
Blommers en Jan Maarten Winkel
de planetoïde (397) Vienna waar,
maar hadden geen bedekking.
Ook vanuit België, Frankrijk,
Duitsland en Engeland werd geen
bedekking waargenomen. Op
plaatsen waar men wel een be-
dekking had kunnen waarnemen,
was het bewolkt…

En verder…

Op 25 september werd door
Dangl (Oostenrijk) een bedekking
door (773) Irmintraud waargeno-
men met een duur van 2,5 secon-
den. Het pad liep enkele pad-
breedtes oostwaards t.o.v. de
voorspelling.
Op 27 september werd door
Shurpakov en Nevski (Wit Rus-
land) een bedekking door (573)

Figuur 3

Figuur 4



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

 24

Recha waargenomen met een
duur van respectievelijk 4,0 en
7,9 seconden.
Op 29 september werd vanuit de
TAROT sterrenwacht (Frankrijk)
een bedekking door (23135)
2000 AN146 waargenomen met
een duur van 4,2 seconden.
Op 5 oktober werd door Speil
(Polen) en Galad (Slowakije) een
bedekking door (397) Vienna
waargenomen van respectievelijk
3,2 en 7,9 seconden.
Op 11 oktober werd door Kravt-
sov en Lukyanyk (Ukraïne) een
bedekking door (712) Boliviana
waargenomen van 18,3 sec.
Op 13 oktober werd door Vilagi
(Slowakije) en Korotkiy (Rus-
land) een bedekking door (100)
Hekate waargenomen van respec-
tievelijk 4,3 en 5,3 seconden.
Op 27 oktober werd door Berdejo
en Canales (Spanje) een bedek-
king door (949) Hel waargeno-
men van 1,7 seconden.
Op 29 oktober werd door Denzau
(Duitsland) een bedekking door
(546) Herodias waargenomen van
6,2 seconden. Andere waarne-
mers in Tsjechië, Duitsland en
Oostenrijk hadden geen bedek-
king. Er was sprake van een west-

shift van 1 padbreedte.
Op 10 november werd door
Denzau (Duitsland) een bedek-
king door (71) Niobe waargeno-
men van 3,2 seconden. Vanuit
België werd geen bedekking
waargenomen.
Op 18 november werd door
Briggs (Engeland) en Lecacheux
(Frankrijk) een bedekking door
(128) Nemesis waargenomen van
12,0 seconden.
Op 11 december werd door
Goncalves (Portugal) een bedek-
king door (524) Fidelio waarge-
nomen van 6,7 seconden.
Op 12 december werd er vanuit
Engeland, Frankrijk en Duitsland
bedekkingen gezien door de
vreemd gevormde planetoïde
(121) Hermione met een duur van
4,9 tot 6,7 seconden. Door be-
wolking kon er vanuit België en
Nederland geen waarneming ver-
richt worden, helaas. Vanuit
Frankrijk werd de satelliet van
deze planetoïde getracht te ver-
schalken, maar er werd geen be-
dekking waargenomen. De waar-
nemingen moeten nog verder uit-
gewerkt worden.
Op 18 december werd door Den-
zau (Duitsland) een blink door

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 JANUARI - 1 APRIL 2006

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

Datum Tijd UT h o AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
wo 04-01 21.08 54 123 33 Polyhymnia 65 km 12.5 NEDERLAND

ma/di 10-01 00.36 40 214 173 Ino 159 km 11.4 Spanje
wo 22-02 20.42 43 235 306 Unitas 49 km 13.9 Spanje

di/wo 22-03 01.26 30 259 325 Heidelberga 78 km 13.8 Frankrijk
wo 29-03 22.09 33 259 125 Liberatrix 48 km 14.3 Denemarken
za 01-04 19.24 46 243 552 Sigelinde 81 km 15.7 Denemarken

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
wo 04-01 TYC 1897-00304-1 10.8 06h43m.1 25o53' 1.9 5s

ma/di 10-01 UCAC2 34070481 10.8 06h32m.6 06o51' 1.1 13s
wo 22-02 TYC 1267-00187-1 10.7 04h42m.1 15o57' 3.3 4s

di/wo 22-03 TYC 1403-01053-1 10.8 09h33m.7 17o17' 3.0 11s
wo 29-03 TYC 1352-00734-1 10.3 06h57m.4 19o07' 4.1 4s
za 01-04 TYC 1310-01687-1 10.2 05h40m.1 21o29' 5.5 4s

(3311) Podobed waargenomen.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn
er 6 bedekkingen geselecteerd.
Maar houdt ook de last minute
astrometry op PLANOCCULT in
de gaten voor de andere sterbe-
dekkingen. Kijk in alle gevallen
van 10 minuten voor tot 10 minu-
ten na het opgegeven tijdstip.
Planetoïde Polyhymnia geeft een
grote kans op succes in Neder-
land.

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://astrosurf.com/EAON/ Op
deze pagina staan ook de zoek-
kaartjes zoals deze in Occultus
gepubliceerd 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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