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2006

Redaktioneel

Op 20 mei wordt de Sterbedek-
kersdag georganiseerd. Deze zal
plaatsvinden op volkssterren-
wacht Bussloo. Indien u een bij-
drage (voordracht, demonstratie
e.d.) aan deze dag heeft, kunt u
dat bij Harrie Rutten melden.
Op de Sterbedekkersdag zal ook
de algemene leden vergadering
gehouden worden. De vergader-
stukken vindt u elders in dit num-
mer.

Dit jaar wordt ESOP XXV
(European Symposium on
Occultation Projects) gehouden
in Leiden. Het symposium vindt
plaats van 25 tot 30 augustus.
Meer informatie is te vinden op
het internet op pagina:

www.esop2006.nl

Dan nog als laatste: als u de con-
tributie voor 2006 nog niet vol-
daan heeft, dan graag zo spoedig
mogelijk overmaken met bij-
gaande acceptgiro. De contribu-
tie voor 2006 bedraagt 15 Euro.

Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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Uitnodiging SterbedekkersdagUitnodiging SterbedekkersdagUitnodiging SterbedekkersdagUitnodiging SterbedekkersdagUitnodiging Sterbedekkersdag

20 mei 200620 mei 200620 mei 200620 mei 200620 mei 2006
met... B a r b e c u e Door Harrie Rutten

Verleden jaar was de Sterbedek-
kersdag een groot succes. Na een
korte jaarvergadering hebben we
kunnen genieten van een aantal
mooie voordrachten en presenta-
ties. De dag werd besloten met
een overheerlijke barbecue.
Niets houdt ons tegen om dit jaar
deze dag wederom te houden en
er een traditie van te gaan maken.
Daarom is dit jaar deze dag ge-
pland voor 20 mei wederom in de
publiekssterrenwacht “Bussloo”
te Bussloo. Deze bijeenkomst
wordt net zoals verleden jaar
vooraf gegaan door de jaarverga-
dering en besloten met een gezel-
lige barbecue.

De sterbedekkersdag kan pas
slagen als er voordrachten zijn
door eigen leden.
DUS, wil je iets vertellen over je
activiteiten, waarnemingen, opna-
men, etc, je plannen, bouwsels,
wat dan ook, dan stuur een e-mail
met de titel en de duur van de
voordracht.

Voor de dekking van de kosten
wordt een bedrag gevraagd van
2,50 euro per persoon, te voldoen
op de dag zelf bij onze waarde
penningmeester Jan Maarten. Ge-
durende de middag is er dan kof-
fie en thee naar believen, verge-
zeld met krentebrood als
happertje.

De Barbecue is van een ander ka-
liber. Daar is niet alleen luxe

vlees en salades, maar ook goede
drank. Per persoon wordt een bij-
drage gevraagd van 19,50 euro
per persoon. In dit bedrag is te-
vens de koffiepauze! Je hoeft dan
die 2,50 euro niet meer te betalen
aan Jan Maarten. Dit bedrag moet
echter wel vooraf betaald worden
omdat de inkopen gedaan moeten
worden. Graag ziet Jan Maarten
dit bedrag uiterlijk 1 mei op de
rekening van de vereniging staan.
Omdat er tegenwoordig slechts
een beperkt aantal afschriften
worden verzonden, gaarne het
verzoek om je ook via e-mail of
telefonisch aan te melden bij
Henk de Groot, Jan Maarten of

Harrie (e-mail adressen en tele-
foonnummers in de colofon). De
aanmelding als spreker zouden
we ook graag voor die dag ont-
vangen zodat we een programma
kunnen opstellen.

Betaal het bedrag van 19,50 euro
over op
giro 836.56.00
t.n.v. Ned. Ver. van Waarnemers
van Sterbedekkingen
te Zeddam
o.v.v. Sterbedekkersdag

Denk erom, tijdige aanmelding is
nodig i.v.m. de voorbereidin-
gen!!!!!
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WWWWWaaraaraaraaraarnemingen 2005nemingen 2005nemingen 2005nemingen 2005nemingen 2005
Door Hans Govaarts

Het jaar 2005 zal als één van de
slechtste de geschiedenis ingaan.
Was het weer al niet te best in het
voorjaar. In het najaar was het he-
lemaal dramatisch. In de maan-
den mei en november konden de
meeste waarnemingen worden
genoteerd. Daarnaast ging geen
enkele rakende expeditie door en
vielen ze soms letterlijk in het wa-
ter. Alleen Harrie Rutten kon 2 ti-
mingen verrichten.

In het jaar 2006 staan er voor het
najaar meerdere expedities ge-
pland en in 2007 de rakende
Regulus bedekking. Laat het een
“opwarmer” zijn voor hopelijk
betere tijden. Voor de vergelij-
king, in 2003 hadden we 232 en
in 2004 hadden we 343 waarne-
mingen.

De resultaten zijn doorgestuurd
naar het ILOC in Japan. Ik ver-

wacht binnenkort de reducties te
ontvangen uit Japan.

De resultaten kunnen worden op-
gestuurd naar Hans Govaarts,
Agaatdreef 66, 7828 AE
EMMEN.

Overzicht waarnemingen 2005

1e halfjaar 2e halfjaar
Waarnemer Intredes Uittredes Rakenden Intredes UittredesRakenden Totaal

Ballegoij, E. van 8 1 9
Boschloo, R. 37 3 40
Edens, E. 27 27
Govaarts, H. 8 8
Groot, H. de 1 1
Hazendonk, J. 14 3 17
Limburg, E. 18 2 20
Rutten, H. 35 2 9 46
Scholten, A. 6 3 9
Winkel, J.M. 3 3
Zanstra, W. 5 2 7
Totaal 153 2 2 22 187

Agenda

22/23 april 2006 – amateur bijeenkomst te Roden
20 mei 2006 – Sterbedekkersdag te Bussloo
10 juni 2006 – jaarvergadering KNVWS
25-29 augustus 2006 – ESOP XXV te Leiden, Nederland
4 november 2006 – amateur bijeenkomst te Tilburg
24-29 augustus 2007 – ESOP XXVI te Praag, Tsjechië
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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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Uitnodiging ESOP XXVUitnodiging ESOP XXVUitnodiging ESOP XXVUitnodiging ESOP XXVUitnodiging ESOP XXV

Symposium 25-27 augustus 2006

Excursies 28-30 augustus 2006 Door Harrie Rutten

Voor de tweede maal in haar geschiedenis organi-
seert onze vereniging de ESOP. De eerste keer was in
1993 in Roden. Deze keer is het dit jaar bij gelegen-
heid van haar 60-jarig bestaan. Speciaal voor de
ESOP is de website www.esop2006.nl geopend. Daar
vind je alle informatie in over de ESOP.
Mochten er nog leden zijn die geen toegang hebben
tot het internet, doe dan even een belletje naar Harrie
Rutten (077-4731347) en je krijgt een informatie-
pakket thuis gestuurd.

Toch hieronder een kort overzicht van het pro-
gramma en het kostenplaatje.

Symposium:
25 augustus 19:00 Inschrijving en ESOP Buffet met rondleiding in de Sterrewacht Leiden.
26-27 augustus 9:00-17:00 Lezingen, presentaties, demonstraties, etc. in het Gorleaus Laboratorium

van de universiteit Leiden.
26 augustus 19:00 Social dinner (niet in programma en prijs inbegrepen).
Deelnamekosten ESOP, incl. buffet, lunches, welkomstdrankjes en koffie/thee pauzes 75 euro.
Kosten social dinner 30 euro.

Excursies:
28 augustus
Bezoek met factory tour ESA-ESTEC (max. aantal 40 personen)
Kosten, inclusief vervoer en lunch, 25 euro.
28 augustus ’s avonds (min. 16 deelnemers)
Kanalentocht in Leiden en omgeving
Kosten, inclusief diner, 35 euro.
29 augustus hele dag
Bezoek aan Boerhaave museum met rondleiding, lunch in Leiden, busreis naar Utrecht en bezoek met rond-
leiding aan Sonneborgh.
Kosten 45 euro (min. 25, max. 50 deelnemers)
30 augustus hele dag
Bezoek aan Neeltje Jans, rondleiding, bezoek aan pijler, lunch en bustocht.
Kosten 55 euro (min. 25, max. 50 deelnemers)

Aanmelding aan symposium, voordrachten, etc, 1 augustus. Excursies uiterlijk 15 juni i.v.m. reservering
van de bussen. Die dag dient tenminste 50% van de verschuldigde bijdrage van de excursie te zijn ontvan-
gen.

De voertaal van het symposium is Engels.
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Sterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen door
PlanetoïdenPlanetoïdenPlanetoïdenPlanetoïdenPlanetoïden
1 april - 6 juli 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 afgelopen kwartaal

Op 23 december hebben Boutet
en Sanchez (Frankrijk) vanuit een

dubbelstation een bedekking door
(389) Industria waargenomen met
een duur van 1,8 seconden.
Op 27 december werd door Elliott
(Engeland) een bedekking door
(134) Sophrosyne waargenomen
met een duur van 5,20 seconden.
Op 9 februari werd door Skilbrei
(Noorwegen) een bedekking door
(372) Palma waargenomen met
een duur van 3,2 seconden.

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.

Het zoekkaartje voor planetoïde
Sigelinde staat vermeld in de vo-
rige Occultus.

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.

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2006

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats
B 20-07-06 wo/do 08:46 76155 4,0 60 214 43 8N 23- NVWS Arcen
B 14-09-06 do 23:19 77674 8,2 16 65 -35 8N 44- NVWS Noord Brabant
A 06-12-06 di/wo 04:37 77675 4,5 39 267 -26 25S 98- VVS België
B 12-12-06 ma/di 02:29 118645 8,4 32 127 -46 11S 54- NVWS Arcen
A 13-12-06 di/wo 04:28 138420 6,2 33 151 -28 15S 44- NVWS Raalte
B 26-12-06 di 19:04 146804 8,0 30 218 -31 14S 40+ NVWS Limburg
B 29-12-06 vr 16:53 92803 7,5 45 128 -11 14S 73+ NVWS Eindhoven

NVWS Doesburg
NVWS Emmen
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 APRIL - 6 JULI 2006

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

za 01-04 19.24 46 243 552 Sigelinde 81 km 15.7 Denemarken
ma 10-04 21.36 15 273 712 Boliviana 132 km 13.4 Frankrijk
wo 19-04 22.50 19 224 779 Nina 72 km 13.6 Engeland
ma 24-04 20.17 43 271 814 Tauris 116 km 14.5 Frankrijk
di 23-05 21.08 25 271 530 Turandot 89 km 16.1 Frankrijk

do 06-07 23.00 13 147 925 Alphonsina 57 km 12.6 Spanje

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

za 01-04 TYC 1310-01687-1 10.2 05h40m.1 21o29' 5.5 4s
ma 10-04 TYC 0726-00746-1 10.4 05h44m.6 13o19' 3.0 4s
wo 19-04 TYC 5490-00807-1 8.7 10h20m.9 -09o00' 4.9 10s
ma 24-04 TYC 2440-00622-1 10.6 06h47m.7 33o23' 4.0 4s
di 23-05 TYC 1398-00050-1 9.0 08h40m.0 20o02' 7.1 4s

do 06-07 TYC 6334-01720-1 8.9 20h38m.5 -18o39' 3.7 4s

Verklaring symbolen:
ho: hoogte ster boven de horizon
AZo: azimut ster (0o=Noord;90o=Oost;180o=Zuid;270o=West)
d m: helderheidsafname bij bedekking
T max: maximale tijdsduur bedekking
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Agenda ALAgenda ALAgenda ALAgenda ALAgenda ALVVVVV

20 mei in Bussloo20 mei in Bussloo20 mei in Bussloo20 mei in Bussloo20 mei in Bussloo
Door Henk de Groot

Aanvang vergadering ... uur.

1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd 28 mei 2005.
4. Jaarverslag van de secretaris over 2005.
5. Jaarverslag van de penningmeester over 2005.
6. Mondelinge toelichting door de waarneemcommissie over 2005.
7. Verslag van de kascommissie over 2005.
8. Begroting 2006 en contributie 2007.
9. Benoeming nieuwe kascommissie.
10. Bestuursmutaties:

Aftredend is Harrie Rutten (voorzitter).
Harrie stelt zich herkiesbaar.
Verdere rooster van aftreden:
2007: Jan Maarten Winkel
2008: Henk de Groot
2009: Hans Govaarts

11. Waarneemcommissie: Voorgenomen activiteiten in de toekomst.
12. Mondeling verslag van de afgevaardigden naar de verenigingsraad van de KNVWS in 2005
13. Verkiezing nieuwe verenigingsraad afgevaardigden.
14. ESOP
15. Werkgroepen overleg.
16. Andere activiteiten:

Website,
Software,
Publicaties
Etc.

17. Eventuele extra punten, bij agendapunt 2 vastgesteld.
18. Rondvraag en sluiting.
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Notulen ALNotulen ALNotulen ALNotulen ALNotulen ALVVVVV

28 mei 200528 mei 200528 mei 200528 mei 200528 mei 2005
Door Henk de Groot

Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Nederlandse vereniging van Waarnemers van Ster-
bedekkingen,
Gehouden op 28 mei 2005 in de Volkssterrenwacht Bussloo.

1. Opening:
Voorzitter Harrie Rutten opent om 13h05 de vergadering en heet iedereen welkom op deze meest centraal
gelegen locatie. Er zijn 21 leden (inclusief bestuursleden) aanwezig. Na de jaarvergadering wordt de Ster-
bedekkersdag gehouden.

2. Vaststelling van de agenda:
Er worden geen aanvullingen of wijzigingen in de agenda voorgesteld.

3. Correspondentie en ingekomen stukken:
Nieuwe stukken of correspondentie zijn niet ontvangen, uitgezonderd het nieuw ontworpen logo van Peter
Bus voor het ESOP symposium in Leiden, wat later in de vergadering besproken wordt.

4. Notulen van de ledenvergadering van 24 april 2004:
Niemand heeft hierop aanmerkingen of aanvullingen.

5. Jaarverslag van de secretaris over 2004:
Hans Govaarts merkt over de opmerking op blad 19 op, dat er in 2005 slechts één B-expeditie zal plaatsvin-
den inderdaad wel heel erg mager is. De opmerking slaat alleen op Noord-Nederland, zodat de toevoeging
mager jaar geschrapt kan worden.
Verder zijn er geen opmerkingen.

6. Jaarverslag van de penningmeester over 2004:
Penningmeester Jan Maarten Winkel geeft aan dat er weinig spectaculairs te melden is. Het nadelig saldo
over 2004 was 59 Eurocent. Herman ten Haaf vraagt wat er in kas zit, en hoe dat zich verhoudt tot eerdere
jaren. Antwoord is 1223,40 Euro, en het jaar daarvoor dus 59 cent meer.

7. Commissie Waarnemingen:
Op dit moment is er nog weinig nieuws. In juli zal er een bestuurs- en waarneemcommissie vergadering
plaatsvinden. Het is de bedoeling dat dan concrete voorstellen en acties het daglicht zullen zien, waarover
dan in de daarop volgende Occultus zeker mededelingen worden gedaan.

8. Verslag Kascommissie:
Bij monde van Boelie Boelens geeft de kascommissie aan de kasboeken in orde te hebben bevonden, en
dechargeert daarmee de penningmeester.

9. Begroting 2005 en contributie:
Jan Maarten presenteert de begroting voor 2005. Er zijn aanvankelijk geen opmerkingen hierop vanuit de
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zaal. Harrie merkt op dat het ESOP symposium in 2006 een eigen begroting zal krijgen welke losstaat van
eigen begroting.
Jan Maarten stelt voor gezien de begroting de contributie voor 2006 niet te wijzigen. Iedereen kan zich
hierin vinden. Herman ten Haaf vraagt zich openlijk af of we niet moeten sparen om af en toe “leuke din-
gen” te kunnen gaan doen. Harrie zegt daarop dat je dit beter kan doen zoals nu ook bij deze dag het geval
is, dus een aparte bijdrage vragen als er wat speciaals is.
De omzet van de vereniging blijft dan ook beperkt, zodat je buiten de fiscus kunt blijven.
Nadeel is wel dat niet alles zichtbaar is, echter dat is goed op te vangen door het in het jaarverslag op te ne-
men.

10. Bestuursverkiezing:
Hans Govaarts is aftredend, en hij stelt zich herkiesbaar. Met algemene stemmen wordt hij herkozen.
Het bestuur schuift Henk de Groot naar voren als secretaris. Ook deze wordt met algemene stemmen aange-
nomen.

11. Verkiezing kascommissie:
Boelie Boelens mag nog een jaar lid van de commissie zijn, hij stelt zich beschikbaar. Herman ten Haaf
geeft aan ook wel in de commissie te willen zitten, en beiden worden met algemene stemmen gekozen.

12. Waarneemcommissie:
Tom Tenbergen verlaat de waarneemcommissie in verband met zijn emigratie naar België. Tom heeft zich
ongeveer zeven jaar ingezet hiervoor, en krijgt als dank enig gebotteld voedzaam vocht uit Arcen overhan-
digd van Harrie.

13. Organisatie ESOP 2006:
In augustus organiseert de vereniging de vijfentwintigste ESOP in Leiden, de bakermat van de Nederlandse
en internationale sterrenkunde. Het bestuur heeft inmiddels een ESOP werkgroep geformeerd welke de or-
ganisatie op zich zal nemen. Inmiddels zijn een aantal zaken al redelijk in beeld gebracht, en in juli komt de
werkgroep voor de tweede keer bij elkaar, waarbij dan al concretere zaken afgesproken en geregeld kunnen
worden.
Vrijdagavond 25 augustus is in de Leidse sterrenwacht de opening met een buffet. Zaterdag en zondag
vindt in de Faculteit Rechtsgeleerdheid het symposium plaats. Door deze locatie van de Leidse Universiteit
te gebruiken, en natuurlijk de medewerking van deze universiteit, zijn de extra bewakingskosten in de hand
te houden. Op de drie daaropvolgende dagen zijn excursies gepland naar bijvoorbeeld de ESA, de sterren-
wacht Zonnenborg in Utrecht en de Deltawerken.
In principe gaat er geen geld uit de verenigingskas naar de ESOP organisatie. Omdat voor deelnemers uit de
voormalige Oostbloklanden het totale ESOP programma toch een (te) grote financiële aderlating kan zijn,
wordt ernaar gestreefd deze deelnemers financieel zonodig iets tegemoet te komen.
Een aantal sponsoren zijn inmiddels benaderd, en enkelen hebben al een bedrag toegezegd.
Harrie laat de presentatie zien, waarmee hij op de komende ESOP in Helsinki de deelnemers wil uitnodigen
voor de volgende ESOP.
Eberhard Bredner merkt nog wel op dat er nog even gepraat zal moeten worden met IOTA, aangezien het
aanvankelijk de bedoeling (en kennelijk nog steeds een beetje) was dat in het land van oprichting (Duits-
land) de vijfentwintigste ESOP zou worden gehouden.
Na enige vragen en opmerkingen van Wim Nobel over de organisatie in de Leidse Sterrenwacht geeft
Harrie aan dat het wellicht verstandig is dat Wim zelf in de werkgroep zitting neemt als contactpersoon naar
de Leidse Sterrenwacht toe.

14. Verkiezing afgevaardigden verenigingsraad KNVWS:
Afgevaardigden zijn: Henk Bril, Adri Gerritsen en Jan Maarten Winkel.

15. Werkgroepen overleg:
Harrie Rutten en Henk Bril zijn naar het werkgroepenoverleg geweest van de KNVWS welke elke 2 jaar
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wordt gehouden, en heeft aldaar de indruk gekregen dat de werkgroepen over het algemeen goed draaien.
Probleem is nog steeds dat het nog te vaak gebeurd dat activiteiten van de verschillende wg’s op dezelfde
dagen worden georganiseerd. Er zijn natuurlijk altijd weer argumenten te bedenken dat dit niet anders kan
(geen overlap in leden wat door anderen weer wordt betwist, bijeenkomst moet op een astronomisch goed
moment vallen etc), maar met een beetje goede wil van de besturen zijn de activiteiten best beter in te plan-
nen.

16. Waarneemwerk, E-mail, Publicaties, Website, Software, Propaganda:
Voor het waarneemwerk kan Occultus geraadpleegd worden. De werkzaamheden van Tom Tenbergen wor-
den overgenomen door de waarneem commissie; er moet nog iemand specifiek hiervoor aangesteld wor-
den.

17. Wvttk en rondvraag:
Hans Govaarts vraagt of er geen presentielijst moet komen. Harrie zegt deze af te hebben geschaft omdat
stemmingen altijd met meerderheid van de aanwezige vergadering worden aangenomen. Iedereen is het
daarmee eens.
Geert Ottenheim vraagt of een digitale Occultus ook mogelijk is. Jan Maarten antwoordt dat de inhoud op
PDF file beschikbaar is. Harrie Rutten zal dit punt verder bezien.
Adri Gerritsen wil niet zonder de papieren versie.
Eberhard Bredner neemt veel bedekkingen met video waar en vraagt zich af of in Occultus niet een aparte
kolom kan komen met videowaarnemingen naast visuele waarnemingen. Zo wordt dat afgesproken.

18. Sluiting.
Harrie sluit om 14h10 de vergadering met dank aan de aanwezigen voor de aanwezigheid en inbreng.

Jaarverslag 2005 van de Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen.

Leden:
Per 31 december 2005 had de vereniging 63 leden, dat is 5 minder dan waarmee het jaar begonnen werd.
Enkele leden hebben opgezegd, en daarbij aangegeven geen tijd meer te hebben.

Bestuur, waarneemcommissie en overige functies:
Op de algemene ledenvergadering op 28 mei vonden de volgende mutaties plaats:
Henk de Groot werd tot secretaris gekozen,
Hans Govaarts was aftredend als vertegenwoordiger waarneemcie, stelde zich herkiesbaar en werd we-
derom gekozen voor een nieuwe periode.
Tom Tenbergen verliet de waarneemcommissie wegens emigratie.

JaarJaarJaarJaarJaarverslag 2005verslag 2005verslag 2005verslag 2005verslag 2005
Door Henk de Groot
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De samenstelling per 28 mei 2005 is dan als volgt:

Bestuur:
Voorzitter Harrie Rutten
Secretaris Henk de Groot
Penningmeester Jan Maarten Winkel
Vertegenwoordiger waarneemcie Hans Govaarts

Waarneemcommissie:
Zuid Oost Nederland/plv voorzitter Henk Bril
West Nederland, rakende bedekkingen Adri Gerritsen
Noord Nederland/voorzitter Hans Govaarts
Midden Nederland, planetoïden Jan Maarten Winkel

Occultus:
Redactie en Lay-out Jan Maarten Winkel
Voorpagina Jan Adelaar

Afgevaardigden voor de verenigingsraad KNVWS:
Henk Bril
Adri Gerritsen
Jan Maarten Winkel

Kas commissie:
Boelie Boelens
Herman te Haaf

Webmaster:
Geert Ottenheijm

Harrie Rutten zit tevens in het hoofdbestuur van de KNVWS.

Activiteiten:

Sterbedekkingen door de Maan, Waarnemingen 2005
Het jaar 2005 zal als een van de slechtste de geschiedenis ingaan. Was het weer al niet te best in het voor-
jaar. In het najaar was het helemaal dramatisch. In de maanden mei en november konden de meeste waar-
nemingen worden genoteerd. Daarnaast ging geen enkele rakende expeditie door en vielen ze soms letter-
lijk in het water. Alleen Harrie Rutten kon 2 timingen verrichten.

In het jaar 2006 staan er voor het najaar meerdere expedities gepland en in 2007 de rakende Regulus be-
dekking. Laat het een “opwarmer” zijn voor hopelijk betere tijden. Voor de vergelijking, in 2003 hadden
we 232 en in 2004 hadden we 343 waarnemingen.

De resultaten zijn doorgestuurd naar het ILOC in Japan. Ik verwacht binnenkort de reducties te ontvangen
uit Japan.

De resultaten kunnen worden opgestuurd naar Hans Govaarts, Agaatdreef 66, 7828 AE  EMMEN.
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Overzicht waarnemingen 2005

1e halfjaar 2e halfjaar
Waarnemer Intredes Uittredes Rakenden Intredes Uittredes Rakenden Totaal

Ballegoij, E. van 8 1 9
Boschloo, R. 37 3 40
Edens, E. 27 27
Govaarts, H. 8 8
Groot, H. de 1 1
Hazendonk, J. 14 3 17
Limburg, E. 18 2 20
Rutten, H. 35 2 9 46
Scholten, A. 6 3 9
Winkel, J.M. 3 3
Zanstra, W. 5 2 7
Totaal 153 2 2 22 187

Sterbedekkingen door Planetoïden:
Het afgelopen jaar werden er door zes waarnemers 28 waarnemingen aan 23 gebeurtenissen verricht. De
waarnemers waren L. Blommers (3), Bredner (1), Nobel (1), Rutten (18), Scholten (1) en Winkel (4).

Op 8 januari heeft Eberhard Bredner de planetoïde (1010) Marlene waargenomen, maar geen bedekking ge-
zien.
Op 16 januari heeft Jan Maarten Winkel de planetoïde (4202) 1985 CB2 waargenomen. Het was een moei-
lijke waarneming door de slechte seeing en doorzichtigheid. Er werden 2 onderbrekingen gezien, waar-
schijnlijk door inkomende bewolking.
Op 4 februari hebben Harrie Rutten en Alex Scholten de planetoïde (589) Croatia waargenomen, maar geen
bedekking gezien. Ook 14 andere waarnemers in Engeland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Tsjechië
hadden geen bedekking.
Op 5 februari heeft Harrie Rutten de planetoïde (1308) Halleria waargenomen, maar geen bedekking ge-
zien. Ook 4 andere waarnemers in Tsjechië hadden geen bedekking.
Op 8 februari heeft Harrie Rutten de planetoïde (6341) 1993 UN3 waargenomen, maar geen bedekking ge-
zien. Ook 8 andere waarnemers in Engeland, België, Frankrijk, Italië en Tsjechië hadden geen bedekking.
Tevens heeft Harrie Rutten op 8 februari de planetoïde (2829) Bobhope waargenomen, maar geen bedek-
king gezien.
Op 10 maart heeft Harrie Rutten
de planetoïde (209) Dido waarge-
nomen, maar geen bedekking ge-
zien. Corelli en Gaehrken (Italië)
en Manna (Tsjechië) zagen wel
een bedekking van respectievelijk
12,0 en 12,5 en 7,8 seconden.
Op 10 april heeft Harrie Rutten de
planetoïde (8) Flora waargeno-
men, en een daling van de helder-
heid van 1 magnitude gezien. Dat
was nadat Flora de ster al was ge-
passeerd. Vijf waarnemers in En-
geland hadden een mis, en van de
zes waarnemers in Frankrijk had-
den er 3 een bedekking.
Lecacheux (10,2 seconden),
Meunier (5,93 sec.) en Serrau
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(ruim 8 seconden, maar uittrede moeilijk door bewolking). Zie figuur 1
voor het pad met de waarnemers.
Ook op 10 april heeft Lex Blommers de planetoïde (5083) Irinara
waargenomen, maar geen bedekking gezien. Ook 4 andere waarne-
mers in Engeland, België en Frankrijk hadden geen bedekking.
Ook op 10 april heeft Harrie Rutten de planetoïde (1021) Flammario
waargenomen, maar geen bedekking gezien. Jeffery en Harper (Enge-
land) hadden een bedekking van respectievelijk minder dan 1 seconde
en 0,7 seconde, Pauwels (België) had een bedekking van 7,45 secon-
den. Zie figuur 2.
Op 11 april heeft Harrie Rutten de planetoïde (601) Nerthus waargeno-
men, maar geen bedekking gezien. Francq (België) zag wel een be-
dekking van 5,3 seconden. Drie waarnemers in Engeland en drie waar-
nemers in Frankrijk hadden geen bedekking. Er was blijkbaar sprake van een flinke noord-shift. Zie fig. 3.
Op 20 april heeft Harrie Rutten de
planetoïde (482) Petrina waarge-
nomen, maar geen bedekking ge-
zien. Ook Rothe (Duitsland) had
geen bedekking.
Op 21 april heeft Harrie Rutten de
planetoïde (106) Dione waarge-
nomen, maar geen bedekking ge-
zien. Jennings (Engeland)
meende iets gezien te hebben,
maar het kan een seeing effect
geweest zijn. Zes andere waarne-
mers in Engeland, België, Frank-
rijk, Duitsland en Oostenrijk za-
gen ook geen bedekking.
Op 27 april heeft Harrie Rutten de
planetoïde (5889) Mickiewicz
waargenomen, maar geen bedek-
king gezien.
Ook op 27 april hebben Lex Blommers en Harrie Rutten de planetoïde (1963) Bezovec waargenomen, maar
geen bedekking gezien. Kloes en Messer (Duitsland) hadden wel een bedekking van 1,90 seconden, twee
andere waarnemers uit België en Italië hadden geen bedekking. Zie figuur 4.

Op 4 augustus heeft Harrie Rutten
de planetoïde (2513) Baetsle
waargenomen, maar geen bedek-
king gezien. Ook 4 andere waar-
nemers in Frankrijk, Duitsland en
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Italië hadden geen bedekking.
Op 12 oktober heeft Harrie Rutten de planetoïde
(372) Palma geprobeerd waar te nemen, maar de
atmosferische omstandigheden zaten tegen. Er
werden bedekkingen geregistreerd van meer dan
20 seconden vanuit België, Duitsland en
Tsjechië. Zie de koorden uit deze waarnemingen
in fig. 5.
Op 19 oktober hebben vele waarnemers vanuit
Spanje en Portugal de bedekking door (166)
Rhodope waargenomen. Wim Nobel had een be-
dekking van 1,94 seconden, zowel visueel als
met video. Dat was langer dan er voorspeld was.
Tijdens de amateur bijeenkomst in Goirle heeft
Wim alles over zijn ervaringen verteld.
Op 20 oktober hebben Harrie Rutten en Jan
Maarten Winkel de planetoïde (1235) Schorria
waargenomen, maar geen bedekking gezien. De
voorspelling gaf echter aan dat Harrie op de cen-
trale lijn zat. Ook waarnemers in België, Duits-
land en Polen zagen geen bedekking. Alleen
Janik (Tsjechië) meende een blink te zien. Dit
zou een zuid-shift betekenen van ongeveer 1
padbreedte (zie figuur 6).
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 7). Ook vanuit Duitsland, Frankrijk
en Polen werd geen bedekking waargenomen.
Op 8 november nam Harrie Rutten de planetoïde (1032) Pafuri waar, maar had geen bedekking. Ook vanuit
België werd geen bedekking waargenomen.
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
voorspelling. Denzau (Duitsland) had wel een
bedekking met een duur van 1,9 seconden. Er
was sprake van een west-shift van 1 padbreedte
(zie figuur 8).
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 bedekking had kunnen waarnemen,
was het bewolkt…
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Datum Planetoïde Waarnemer Locatie B Locatie LVerdwijning Verschijning Duur (s)
8 januari (1010) Marlene E. Bredner N51d43m E07d55m - - -
16 januari (4202) 1985 CB2 J.M. WinkelN51d54m E06d16m - - -
4 februari (589) Croatia H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
4 februari (589) Croatia A. Scholten N52d07m E06d03m - - -
5 februari (1308) Halleria H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
8 februari (6341) 1993 UN3 H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
8 februari (2829) Bobhope H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
10 maart (209) Dido H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
10 april (8) Flora H. Rutten N51d29m E06d11m 20:30:53,5 20:30:55,6 2,1
10 april (5083) Irinara L. Blommers N52d10m E04d32m - - -
10 april (1021) Flammario H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
11 april (601) Nerthus H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
20 april (482) Petrina H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
21 april (106) Dione H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
27 april (5889) Mickiewicz H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
27 april (1963) Bezovec L. Blommers N52d10m E04d32m - - -
27 april (1963) Bezovec H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
4 augustus (2513) Baetsle H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
12 oktober (372) Palma H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
19 oktober (166) Rhodope W. Nobel N38d32m W01d51m04:23:55,9 04:23:57,8 1,9
20 oktober (1235) Schorria H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
20 oktober (1235) Schorria J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -
1 november (67) Asia H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
1 november (67) Asia J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -
8 november (1032) Pafuri H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
1 december (1247) Memoria H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
19 december (397) Vienna L. Blommers N52d10m E04d32m - - -
19 december (397) Vienna J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -

De waarneemformulieren zijn via de emailservice Planoccult doorgestuurd naar Bureau des Longitudes in
Parijs. Tevens zijn de resultaten op Internet gepubliceerd door Eric Frappa.

Rakende bedekkingen:
Ten gevolge van het vele slechte weer is het niet gelukt een rakende bedekking door de maan waar te nemen.

Overig:
Sterbedekkersdag:
Sinds lange tijd werd er weer eens een exclusieve Sterbedekkersdag gehouden, en wel op 28 mei 2005.
Deze vond plaats in Bussloo, de voor de meeste waarnemers meest centrale plaats in Nederland. Bovendien
is Bussloo uitermate goed geschikt voor zo’n dag, omdat er binnen vergaderd kan worden en presentaties
gegeven kunnen worden, en er buiten genoeg ruimte aanwezig is om te barbecuen in een mooie omgeving.
Na de ledenvergadering, welke door 21 leden bijgewoond werd, waren er een aantal presentaties door le-
den. Een gezellige barbecue buiten op een warme zomeravond beëindigde deze geslaagde dag.

Astrodag:
Op de Astrodag op 5 november in Goirle kreeg Henk Bril de Dr. Van de Biltprijs uitgereikt door Henk
Olthof, voorzitter van de KNVWS. Henk werd hiermee gelauwerd vanwege zijn grote inzet en
popularisering van de sterrenkunde in Nederland.

Buitenlandse contacten:
Harrie Rutten bezocht de ESOP XXIV in Helsinki, en vertegenwoordigde daarmee onze vereniging. Zijn
avontuurlijke ervaring staat beschreven in de Occultus van januari 2006.
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ESOP:
Vanuit de Nederlandse vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen wordt de ESOP ××V georgani-
seerd, welke plaatsvindt in Leiden op 24, 25 en 26 augustus 2006. Daartoe is een werkgroep samengesteld,
bestaande uit de volgende personen:
Henk Bril, Adri Gerritsen, Hans Govaarts, Henk de Groot, Wim Nobel, Harrie Rutten en Jan Maarten Win-
kel. Nadat op 6 november 2004 de aftrap was gegeven is de groep in 2005 één keer formeel bijeen ge-
weest.
Intussen heeft de organisatie duidelijk vorm en inhoud gekregen; het programma is op de presentaties na
vrijwel definitief. De huisvesting van de ESOP is inmiddels rond. We zijn te gast van de Leidse Sterren-
wacht en van de Leidse Universiteit.
Ook afspraken met cateraars, andere huishoudelijke zaken en aangaande excursies zijn gemaakt of in een
vergevorderd stadium.
Ook is het gelukt een aantal sponsoren aan te trekken, waardoor de kosten van de ESOP binnen redelijke
grenzen kunnen blijven.

Website:
De DOA website wordt nog steeds goed bezocht; per dag zijn er gemiddeld zo’n 15 – 22 bezoekers.

Occultus:
Occultus verscheen in 2005 zoals vanouds elk kwartaal, en telde in totaal 92 pagina’s.
Behalve de gebruikelijke voorspellingen van sterbedekkingen door de Maan en door Planetoïden en de pe-
riodieke verslagen van waarnemingen verschenen de volgende artikelen (ingedeeld op nummer en pagina):
79 – 4 All systems go: 29 maart 2006 totale zonsverduistering H Bril
79 – 6 Eclipse brings claim of medieval African Observatory A Herder
79 – 10 Dubbel dubbelgenot en het bijzondere van SAO144920 H Rutten
79 – 11 28 mei 2005: Sterbedekkersdag 2005 H Rutten
79 – 12 Een klok van lichtR v d Berg
79 – 14 Werkgroep NEO’s en Planetoïden H Rutten
80 – 4 Sterbedekkingen door de maan, overzicht 2004 T Tenbergen
80 – 13 Agenda Algemene ledenvergadering H Rutten
80 – 14 Verslag ALV dd 24 april 2004 in Roden H Rutten
80 – 18 Jaarverslag 2004 H Rutten
81 – 4 Sterbedekkersdag 2005 H Rutten
81 – 8 Gejaagd door de storm H Bril
81 – 12 Hoeveel kan ik er zien E Limburg
81 - 15 Over LOW 4.0 papier en kippen E Limburg
82 – 4 Van de Biltprijs 2005 toegekend aan Henk Bril A Gerritsen
82 – 5 Sylvia: drievoudige planetoïde J M Winkel
82 – 6 Terug naar de Romeinse chaos R Ott

Begroting voor 2006
Inkomsten Uitgaven
Contributie, 60 leden 900,00 Occultus verzendkosten 340,00
Donaties 90,00 Occultus drukkosten 500,00
Rente 15,00 Bestuurskosten 50,00
Sterbedekkersdag 360,00 Sterbedekkersdag 360,00

Reiskosten 25,00
Waarneemakties 10,00
Lidmaatschap IOTA 20,00
Kamer van Koophandel 25,00
Verzekering 35,00

1.365,00 1.365,00
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Staat van baten en lasten
Inkomsten Begroting Uitgaven Begroting
Contributie, 63 leden 935,00 975,00 Occultus verzendkosten 341,28 340,00
Donaties 48,05 90,00 Occultus drukkosten 571,95 500,00
Rente 14,45 15,00 Bestuurskosten 66,19 65,00
Sterbedekkersdag 331,50 - Sterbedekkersdag 357,61 -

Reiskosten - 60,00
Lidmaatschap IOTA 20,00 20,00
Waarneemakties - 30,00
Verzekering 36,42 35,00
Kamer van Koophandel 24,72 30,00
Representatiekosten 10,25 -

Nadelig Saldo 99,96 Bankkosten 0,54 -
1.428,96 1.080,00 1.428,96 1.080,00

Staat van baten en lasten ESOP
Inkomsten Uitgaven
Sponsors ESOP XXV 3.000,00 Kosten ESOP 66,60

Batig Saldo ESOP 2.933,40
3.000,00 3.000,00

Balans per 31 december 2005
Activa Passiva
Girorekening 1.071,27 Contr.2006 al ontvangen 45,00
Sterrekening 3.134,61 Te betalen Bestuurskosten 38,00

Te betalen Kosten ESOP 66,60
Reserve t/m 2005 4.056,28

4.205,88 4.205,88

Reserve per 1 januari 2006
Reserve t/m 2004 1.222,84 Reserve t/m 2005 4.056,28
Batig Saldo ESOP 2.933,40 Nadelig Saldo 99,96

4.156,24 4.156,24

Financieel verslagFinancieel verslagFinancieel verslagFinancieel verslagFinancieel verslag

over 2005over 2005over 2005over 2005over 2005
Door Jan Maarten Winkel
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