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Redaktioneel

Het zal u niet ontgaan zijn: dit
jaar werd ESOP XXV (European
Symposium on Occultation
Projects) gehouden in Leiden.
Het symposium werd een enorm
succes, mede namens de enorme
inzet van Harrie Rutten. In dit
nummer vindt u enkele verslagen
over dit gebeuren.

Er wordt een serie DCF77 klok-
jes aangeschaft door de vereni-
ging. Indien u belangstelling
heeft om een klokje af te nemen,
kunt u met mij contact opnemen.

Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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VVVVVerslag van de ESOP XXVerslag van de ESOP XXVerslag van de ESOP XXVerslag van de ESOP XXVerslag van de ESOP XXV

in Leidenin Leidenin Leidenin Leidenin Leiden
Door Henk de Groot

Op vrijdagmiddag 25 augustus is
het dan zo ver. Ik heb zojuist
mijn tentje opgezet op een kleine
mooi gelegen camping aan de
rand van Leiden en ben nu op
weg naar de Leidse Sterrewacht
waar de vijfentwintigste ESOP zal
beginnen. Als ik om half vier
aankom zijn Wim Nobel, Harrie
Rutten , Geert Ottenheijm en Adri
Gerritsen al bezig de spullen
klaar te leggen, en eigenlijk is dat
best snel gebeurd.
Daarna praten we wat
met elkaar, een klein
beetje in spanning hoe
de ESOP zal gaan. Henk
Bril, Jan Maarten Winkel
en Hans Govaarts ko-
men wat later binnen-
zetten. Iedereen is er nu
klaar voor.
Omstreeks tien over half
zes komen de eerste
symposium deelnemers langzaam
binnendruppelen. Jan Maarten en
Henk Bril zitten achter de
inschrijvingstafel, en reiken elke
deelnemer welke zich inschrijft
een dikke map uit met het pro-
gramma, een plattegrond van Lei-
den, een schrijfblok met pen en
allerlei informatie uit. Met Geert
en Hans sta ik buiten voor de
sterrenwacht in een lekker avond-
zonnetje de deelnemers naar bin-
nen te loodsen. Er treedt een
lichte verwarring op als enkele af-
studerende studenten besluiten
ook een rondleiding te geven aan
hun vrienden en ouders, maar
Wim, die vanavond de regie in

handen heeft, weet dat snel in
goede banen te leiden.
Na zes uur stromen de deelne-
mers echt binnen, en ruim voor
zeven uur, het officiële aanvangs-
tijdstip, zijn de meesten binnen,
nog wel wat onwennig kijkend,
want de meesten kennen elkaar
(nog) niet.
Om zeven uur precies opent
Harrie de ESOP, en hij memoreert
dat dit een zeer bijzondere ESOP

is. Ten eerste is dit de vijfen-
twintigste ESOP, een bewijs dat
de ESOP springlevend is, en ten
tweede is het dit jaar 60 jaar gele-
den dat de Nederlandse Vereni-
ging van Waarnemers van Ster-
bedekkingen werd opgericht.
Bovendien is de locatie erg bij-
zonder. Astronomen en natuur-
kundigen van faam hebben hier
gewerkt, zoals Einstein, Oort, vd
Hulst en Herzsprung.
Henk Olthof, voorzitter van de
KNVWS, is de tweede spreker.
Hij haalt het officieus oprichten
van de vereniging door de astro-
nomen Raymond en van Herk in
1943 aan, in de donkere oorlogs-

jaren. Na de oorlog, in 1946 kon
de vereniging pas officieel opge-
richt worden. In die 60 jaren is er
veel veranderd. In het begin
moesten bedekkingen moeizaam
met de hand berekend worden.
De intrede van computers was
een grote stap voorwaarts. Ook
de stopwatch en het oog wordt
langzamerhand vervangen door
time-inserters en lichtgevoelige
camera’s.

In 1993 was de voor-
laatste ESOP in Roden,
en Henk roept op niet
nogmaals 12 jaar te
wachten voordat de
derde ESOP in Nederland
gehouden zal worden.
Wim Nobel komt daarna
aan het woord, en hij legt
uit hoe de rondleidingen
vanavond in hun werk
gaan.

Intussen is het buffet in de hal
van de sterrenwacht geïnstalleerd,
en omdat de meesten een verre
reis achter de rug hebben, en het
inmiddels half acht is geworden,
wordt er volop aangevallen. Een
aantal deelnemers denkt kennelijk
dat er maar één gang is, waardoor
de laatste deelnemers welke langs
het buffet schuiven een bijna leeg
bord krijgen. Echter wanneer de
tweede en derde gang van het
buffet klaargezet worden, krijgt
niemand het meer op, en het was
ook voortreffelijk.
Om kwart over acht is het tijd
voor de groepsfoto. Hoffotograaf
Henk Bril zet iedereen onder, bo-
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ven en naast elkaar op het bordes
en maakt een schitterende groeps-
foto, met op de achtergrond de
door de avondzon verlichte koe-
pel tegen een donkerblauwe
hemelachtergrond. Intussen zijn
ook de rondleidingen gaan lopen,
steeds in groepjes van ongeveer
10 en begeleid door mensen van
de werkgroep Leidse Sterrewacht.
Met één van de telescopen wordt
Jupiter nog aan de avondhemel
waargenomen. Over het alge-
meen is men diep onder de in-
druk, zowel van het instrumenta-
rium zelf, als de geschiedenis die
erbij hoort. Tussen de rondleidin-
gen door zie je Wim regelmatig
voorbij flitsen. Hij zorgt ervoor
dat alle groepen, er zijn er vier te-
gelijk op pad, naadloos achter el-
kaar aangaan.
Omstreeks half elf is het buffet
ten einde, samen met de mensen
van de wekgroep Leidse
Sterrewacht ruimen we de glazen
en de borden op, het
cateringsbedrijf met een giganti-
sche afwas achterlatend.

De volgende morgen, zaterdag,
neem ik Otto en Astrid Farago uit
Stuttgart op sleeptouw naar het
Gorleauslaboratorium. Hun
kampeerwagen staat ook op de
camping, maar het heeft in de
voorgaande dagen zoveel gere-
gend dat de campingbeheerder
bang is dat de zware wagen diepe
sporen zal trekken door de gras-
mat. En hij heeft hun gevraagd de
auto zoveel mogelijk te laten
staan. Met de bus gaan we via
Leiden centrum naar het lab, en
ik weet nu dat de Leidse bussen
veel mooier en goedkoper zijn
dan de Duitse bussen. We treffen
de andere deelnemers weer in de
gang van het
Gorleauslaboratorium, en onder
genot van de eerste bak koffie
maken we al voorzichtig kennis
met meerdere buitenlanders.
Harrie bijt de spits af als eerste

dagdeelvoorzitter. Gewapend met
een grote zandloper bewaakt hij
de spreektijd van de sprekers. Ik
ga niet alle voordrachten bespre-
ken, dat waren er een stuk of
vijfentwintig. Bovendien worden
de samenvattingen en presentaties
op DVD gezet, maar ik noem er
toch een paar om te laten zien wat
degenen die niet geweest zijn, ge-
mist hebben.
Wim Nobel bijt de spits af met
een voordracht over de geschie-
denis van de Leidse Sterrewacht.
We horen dat in het jaar 1861 de
Sterrenwacht door Kaiser is opge-
richt in de hoek van de dan al be-
staande Hortus Botanicus. Van de
Sande en Bakhuizen bouwen dan
een transit instrument
(meridiaankijker) om de tijd
nauwkeurig te kunnen vaststellen.
Vele, later wereldberoemde, as-
tronomen bevolken daarna de
Leidse Sterrenwacht en later de
universiteit.
Hans Joachim Bode, de voorzitter
van ESOP, geeft vervolgens een
korte terugblik op de afgelopen
25 jaar. In 1981 vond de eerste
ESOP plaats in Hannover met een
kleine groep onder aanvoering
van professor Knudsen, welke
sterbedekkingen door de maan
wilde laten meten. In 1982 ging
het niet door, maar daarna is er
elk jaar weer een ESOP gehou-
den. De derde ESOP ging naar
een plaatsje in het oosten van
Tsjecho-Slowakije, en één deel-
nemer uit het westen moest eerst
zijn baard aan de
grens afscheren
,anders kwam hij
dit toen nog com-
munistische land
niet in. Hans
Joachim besluit zijn
voordracht met ie-
dereen te vragen
om foto’s van vroe-
gere ESOPs naar
hem op te sturen,
waarna hij het op

de website zal zetten.
Eberhard Bredner is de volgende
spreker, en hij vertelt over zijn
vijfentwintig jaar lange waarne-
men aan sterbedekkingen. Hij is
25 jaar geleden al begonnen met
een kleine videocamera, maar die
dingen werkten toen nog op 220
Volt. Voor het waarnemen van
rakende bedekkingen ergens in
het vrije veld, lag er 400 meter
kabel achter in de auto, en als het
in de winter 10 graden vroor was
het echt geen kattepis om via die
kabel stroom zien te krijgen. In
1998 ging Eberhard de time
inserter van prof Cuno gebruiken.
Vooral het verkrijgen van een
goede tijdswaarneming samen
met de video heeft altijd voor
veel problemen gezorgd.
Wolfgang Beisker, ook één van
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de ESOP oprichters, vertelt ver-
volgens over Pluto bedekkingen.
Wat mij daarvan bijblijft is dat je
toch wel behoorlijk grote instru-
menten moet hebben om dat waar
te nemen, en dat in het verleden
meerdere expedities zijn mislukt
door heel veel sneeuw of ander
slecht weer. Maar lukt het waar-
nemen, dan kun je veel zeggen
over de toestand van de damp-
kring van Pluto, zoals dat deze
sinds de dichtste nadering tot de
zon in 1988 nog niet in dichtheid
is afgenomen.
Detlev Koschny is de volgende
spreker. Hij wil ons doen geloven
dat de Smart-1, het door de expe-
rimentele ionenmotor voortgedre-
ven ruimtevaartuig, omstreeks 3
september op de maan te pletter
slaat. Het vaartuigje slaat in aan
de donkere zijde van het zuidelijk
hafrond van de halve maan, niet
ver van de terminator, en als het
meezit is de inslagflits te zien, en
mogelijk een hydrazine en/of
stofwolk welke omhoog komt en
in het zonlicht tegen de donkere
maanbodem zal afsteken. Alleen
is niet precies bekend wanneer de
inslag plaats vindt, de hoogte van
de maan ten opzichte van het
massamiddelpunt is ter plaatse
niet precies bekend; het kan dus
ook een omloop eerder of later
zijn. Als de inslag op tijd is, staat
de maan onder de horizon, als de
inslag een baan eerder is, is deze
wel te zien. Achteraf moet gecon-
stateerd worden dat Detlev gelijk

had en Smart-1
precies op het
juiste moment is
ingeslagen, wat
echter wel een
minpuntje is voor
de W-Europese
waarnemers.
Tussen de middag
krijgen we een uit-
stekende lunch,
waarbij de buiten-
landers het genoe-

gen hebben kennis te maken met
een typisch Nederlands gerecht,
nl de kroket en het
saucijzenbroodje.
Na deze lunch begint het
zonsverduisteringsdeel van het
symposium en moet Adri
Gerritsen trachten de toehoorders
wakker te houden met zijn
computersimulatieprogramma
van Baily’s Beads. Adri heeft dat
zo levensecht in elkaar gezet dat
dit geen enkele moeite kost. Het
was niet van echt te onderschei-
den, en had ook nog het voordeel
dat je de maan stil kon zetten, of
achteruit kon laten lopen. Belang-
rijk is dat je met behulp van dit
programma de BB’s kan voor-
spellen, en daarmee gericht waar-
nemingen kan gaan verrichten tij-
dens een zonsverduistering.
Daarna volgen nog enkele pre-
sentaties, waarbij met name wordt
ingegaan op waarneemtechnieken
en op welke wijze de zons-
diameter bepaald kan worden.
Aan het eind van de middag wil
ik nog noemen de
voordracht van
Steve Preston.
Steve is ook een
zeer gevorderde
amateur uit de
USA die vertelde
over het analyse-
ren van video’s
van bedekkingen,
oa met behulp van
het programma
LiMovie, iets waar

voor zover ik weet in Nederland
nog niet veel aandacht aan be-
steed is.
Inmiddels is het ver na vijf uur,
en Harrie sluit dan de eerste dag
af. Met een toch wel redelijke
volle harde schijf wandel ik terug
naar de camping om even op te
frissen.
Om half acht worden we ver-
wacht aan het Social Dinner in
Restaurant de Haagse Schouw in
Leiden.
Daar aangekomen blijken de laat-
ste vier gearriveerden, Jan Maar-
ten en Monique, Jan Manek en ik
geen tafel meer te hebben. Er zijn
kennelijk vier extra deelnemers
meer aan het diner dan opgege-
ven, maar eea is geen probleem
en voor ons vieren wordt een
extra tafel uit de kast gehaald.
Onder het genot van een drankje
en lekker eten kunnen we die
avond rustig praten, vooral met
Jan Manek over zijn problemen
en mogelijkheden om zijn hobby
in Slowakije uit te kunnen oefe-
nen. Om half twaalf is het diner
ten einde en loop ik onder een
heldere sterrenhemel weer terug
naar de camping.
De volgende morgen mag ik met
Otto en Astrid mee rijden in hun
ronkende oude diesel, daarbij ge-
durende de eerste km’s een gi-
gantisch rookgordijn leggend
over het nog slapende Leiden.
Met koffie, stroopwafels en spe-
culaas worden we langzaam wak-
ker voordat de eerste lezing weer
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begint. Op Zondagochtend voor
de koffiebreak zijn drie Neder-
landse sprekers aan het woord.
Hans Govaarts vertelt eerst hoe
hij expedities van rakende bedek-
kingen voorbereid. Dan komt
Harrie die in feite heel iets
eenvoudigs, maar wel erg
effectiefs heeft uitgevonden om
strooilicht in Cassegrain typen te-
lescopen te verminderen. Aan de
hand van een supermooie
animatie laat hij zien hoe een ko-
ker met baffleplaat het strooilicht
weg houdt. Voor diverse typen
heeft hij inmiddels al de juiste af-
metingen van het toestel bepaald,
en wie voor zijn telescoop dit ook
wil weten kan contact met Harrie
opnemen.
Daarna vertelt Wim Nobel over
de bedekking van Regulus door
Rhodope. Wim heeft deze bedek-
king op twee manieren getimed,
nl: met een Camcorder en opge-
nomen tijdsignaal, en met de
hand. De waargenomen bedek-
king duurde 1,94 seconden,
waarbij 1,1 seconde voorspeld
was. Daaruit mag geconcludeerd
worden dat de middellijn van
Rhodope over de bedekkingslijn
gemeten geen 35 km maar 60 km
bedraagt.
In de discussie over tijdmeting
welke tijdens de voordracht volgt
blijkt ook dat GPS tijdsignalen
soms niet betrouwbaar zijn. Een
andere bijzonderheid is dat de
ster niet in één frame beeld ver-
dwijnt. Dat zou te maken kunnen
hebben met de eindige
belichtingstijd en/of dat Regulus
toch een meetbare diameter heeft.
Na de ochtend koffiepauze hou-
den Harrie en prof Cuno samen
een voordracht over een wel heel
bijzondere time inserter die ze ge-
zamenlijk hebben bedacht. Deze
time inserter projecteert de tijd
welke oplicht op het display in de
Cuno time inserter via een door
Harrie ontworpen optisch systeem
op de CCD chip van de camera.

Met wederom een
supermooie animatie
legt Harrie het opti-
sche systeem uit aan
de toehoorders. Af-
hankelijk van de be-
langstelling zal de op-
tische time inserter
verder ontwikkeld en
in produktie genomen
worden.
Na de lunch mogen
we met z’n allen weer op de
groepsfoto voor het lab, dit omdat
vrijdagavond niet iedereen aan-
wezig kon zijn. Omdat er buiten
de officiële hoffotograaf Henk
nog vele fotografen zijn is in het
begin niet helemaal duidelijk wie
wie op de foto zet, maar na enig
geregisseer van de echte foto-
graaf lukt het toch iedereen in het
gelid te krijgen.
In de middag volgen de laatste
voordrachten, oa met Eric Lim-
burg, welke een demonstratie laat
zien van LOW 4.0 wat inmiddels
vrijwel af is.
De laatste voordracht van de mid-
dag gaat onvermijdelijk over de
uitnodiging van de volgende
ESOP. Jan Manek nodigt ons uit
om in augustus volgend jaar naar
Slowakije te komen, en inder-
daad, dat ziet er ook veelbelo-
vend uit. Pawel Maksym nodigt
daarna ook iedereen uit om naar
Polen te komen, maar omdat deze
uitnodiging toch meer geïmprovi-
seerd is, wordt door het bestuur
van de ESOP voorlopig de voor-
keur gegeven aan
de uitnodiging van
Jan. In verband met
de jaarlijkse wisse-
ling van ESOP tus-
sen Oost en West
Europa, lijkt de
ESOP 2008 dan
naar Duitsland te
gaan, en 2009 naar
Polen.
Harrie sluit dan de
vergadering, maar

voordat iedereen vertrekt krijgt
het organiserend comité, en
vooral Harrie die toch het meeste
werk heeft gedaan de dank van
het ESOP bestuur voor de goede
organisatie en de hartelijke ont-
vangst.
Met toch wel een beetje vreemd
gevoel dat het goed afgelopen is,
dat je ontzettend veel nieuwe din-
gen gehoord heb en vele vooral
buitenlandse kennissen hebt op-
gedaan verlaat ik de zaal, en loop
naar de camping. Een aantal deel-
nemers heeft vanavond een
tweede social dinner georgani-
seerd, maar ik ben toch blij dat ik
daaraan niet mee doe. In plaats
daarvan loop ik een stuk door de
binnenstad van Leiden, en na een
onweersbuitje door een polder
wat omgezet is in een mooi na-
tuurgebied onder een kraak-
heldere schoongeregende sterren-
hemel. Zo komen alle indrukken
weer rustig op hun plaats en vor-
men een inspiratiebron naar de
toekomst toe.
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ESOP  XXVESOP  XXVESOP  XXVESOP  XXVESOP  XXV

een blik achter de schereen blik achter de schereen blik achter de schereen blik achter de schereen blik achter de schermenmenmenmenmen
Door Harrie Rutten

Elders in deze of vorige of toe-
komstige Occulti is te lezen (ge-
weest) dat de ESOP XXV een
groot succes is geweest. Als jullie
er niet bij zijn geweest, hebben
jullie een geweldig symposium
gemist. Dat is niet alleen mijn ge-
voel, maar ook het oordeel van
heel veel deelnemers. Het re-
gende complimenten.

Zo’n ESOP organiseer je niet zo-
maar. Onderstaand het verhaal
van de eerste start tot de laatste
dag.

Hoe het begon
Voorjaar 2003 deed ik in het be-
stuur het voorstel om ter gelegen-
heid van het 60-jarig bestaan een
ESOP te organiseren. Dit vond
daar weerklank en het was toen
zaak om het bestuur van de
IOTA-ES ervan te overtuigen dat
die van 2006 in Nederland zou
moeten plaatsvinden. Dat zou dan
ESOP XXV zijn. De argumentatie
was dat het een hele mooie com-
binatie zou zijn van twee jubilea:
60 jaar DOA en de 25ste ESOP.
Aldus ging 20 april 2003 een
mailtje naar Eberhard Bredner,
secretaris van IOTA-ES én lid van
DOA met het verzoek. Op 29
april 2003 kwam het bericht dat
hij zich er sterk voor ging maken.
Hij zag er echter wel een bezwaar
in dat DOA op 16 september was
opgericht en de ESOPs traditio-
neel het laatste weekend van au-
gustus zijn. Dat was voor ons
geen bezwaar, natuurlijk.

Binnen het bestuur van IOTA-ES
was de communicatie wat minder
snel en het duurde heel lang
voordat er antwoord kwam, of
beter gezegd, Eberhard kreeg
maar geen berichten van zijn
makkers. Toen hakte hij zelf de
knoop door en gaf aan dat wij de
ESOP XXV in Nederland konden
gaan organiseren. Achteraf was
de rest van het bestuur van IOTA-
ES daar niet zo gelukkig mee.
Maar eenmaal toegezegd neem je
het ook niet iemand meer af.
In ieder geval konden we in de
jaarvergadering van 2004 aan jul-
lie vragen of jullie akkoord gin-
gen en dat was zo. ESOP XXV
zou een eigen begroting krijgen,
het zou dus niet gaan drukken op
de begroting van onze vereniging
zelf.

De start van de organisatie
Ik begon met het schrijven van
een organisatieboek. Hierin werd
hoofdstuksgewijs elk organisatie-
onderdeel gedecomponeerd tot
actiepunten. Het organisatieboek
telde 36 hoofdstukken met in to-
taal meer dan 300 aktiepunten die
ieder opzich weer uit meerdere
activiteiten bestonden, maar niet
werden uitgewerkt. Als je dat zou
doen zou je op meer dan 1000
actiepunten komen. Van het be-
gin af aan was voor mij duidelijk
dat ik een groot deel van de orga-
nisatie zou gaan doen. Aangezien
ik dit heel leuk werk vind, vond
ik dat natuurlijk geen bezwaar.
Eerlijkheidshalve moet ik wel toe-

geven dat ik soms met kromme
tenen zat te wachten op replytjes
van emails. Maar dat komt omdat
ik zelf, als ik achter de PC zit, elk
half uur mijn email bekijk en me
heb aangewend een mail direct
als ik ze gelezen heb te beant-
woorden als er een antwoord ge-
geven moet worden. Gedurende
de organisatie was het aantal in-
en uitgegane emailtjes ca. 4000,
daarbij zijn bulkzendingen (naar
meerdere personen tegelijk) maar
als één mailtje geteld.
Eén ding wist ik ook vooraf: het
zou een behoorlijk inbreuk ma-
ken op het social life thuis. Er
zouden vele honderden uren in
gaan zitten. Mijn vrouw accep-
teert dit gelukkig ook al is ze er
niet blij mee dat dan huishoude-
lijke klussen in en om het huis en
in de (hele grote) tuin een lagere
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prioriteit hebben. Het komt mij
heel goed uit dat ik met weinig
slaap uitkom. 5 uur is bij mij een
normale nachtrust, dus naast een
drukke baan met af en toe veel
dienstreizen moet dat wel kun-
nen. Op dienstreizen gaat de lap-
top mee voor het verslag van het
bezoek en kan dan ook gebruikt
worden voor het voorbereidend
werk. Dat doe je dan op je hotel-
kamer in plaats van aan de hotel-
bar hangen of een sight seeing
doen ’s avonds van de stad waar
je verblijft.

Maar wat kom je tegen bij een
ESOP? Zelf had ik er nog nooit
één bijgewoond. De reden daar-
voor was nou net dat laatste
weekend van augustus waarin de
ESOP altijd valt. Op 28 augustus
is mijn vaders verjaardag. Die
van zijn moeder, mijn grootmoe-
der dus, is daags ervoor. Dat
werd altijd gevierd/herdacht in
het laatste weekend van augustus
met de rest van de familie. Aan-
gezien ik de oudste ben, mocht ik
niet wegblijven. Welnu met mijn
verjaardag in (juni) 2004 gaf ik
aan dat ik het laatste weekend
van augustus bezet zou zijn we-
gens deelname aan de ESOP
XXIII in Parijs. Ik moet toch
enige ervaring opdoen, ’t is nie?
De ESOP XXIII was een onge-
kende ervaring. Zowel qua lezin-
gen alsook de zorg voor het in-
wendige van de mens was super.
Vooral dat laatste vind ik heel erg
belangrijk. Je kunt nog zo’n mooi
hotel hebben met nog zo’n luxe
kamer, maar als je je oogkleppen
dicht hebt merk je er niets meer
van. Maar een goede sfeer tijdens
de bijeenkomst en lekker eten en
drinken, dat herinner je nog jaren.
Het verslag van de ESOP XXIII
in Parijs kunnen jullie lezen in
Occultus.
Er was in Parijs slechts één tegen-
valler: de invitatie voor de ESOP
XXIV in Helsinki door Matti

Suhonen. Dit was katastrofaal. Ik
dacht toen nog: “Mijn hemel, met
zo’n uitnodiging komt er nie-
mand.” Het zal daar niet aan gele-
gen hebben, maar de ESOP XXIV
telde nog geen 20 deelnemers,
terwijl die in Parijs er, dankzij een
hele grote belangstelling uit
Frankrijk, er ca. 60 telde.
Een grotere tegenstelling met de
ESOP XXIV kon er niet zijn ten
opzichte van de vorige. Niet al-
leen dat het aantal deelnemers zo
weinig was, maar daardoor was
het aantal presentaties natuurlijk
ook al heel gering. Matti had al
enkele poster sessions omgedoopt
in voordrachten en twee
discussiepunten van het IOTA-ES
bestuur werden ook maar gezien
als presentaties. Desondanks was
het op zondagmiddag 15h00 fini
en begon al meteen het excursie-
programma.

Welke locatie?
De ESOP XII die onze vereniging
in 1993 had georganiseerd was in
Roden geweest. Dat was toen
goed bevallen, maar in menig op-
zicht was de huisvesting te
spartaans. Bovendien waren toen
de excursies allemaal met
carpooling en dat werkt ook niet
echt stemming verhogend en
komt gemeenschapszin en
groepsvorming niet ten goede.
Dus we moesten een andere
plaats van handeling zien te vin-
den. Natuurlijk moest het een
sterrenkundig georiënteerde plek
zijn. Zo dachten we aan de Leidse
Sterrewacht, Sonneborgh, Univer-
siteit van Nijmegen en de
publieksterrenwachten Halley en
Bussloo.
Halley en Bussloo vielen al snel
af vanwege de bereikbaarheid en
mogelijkheden voor een ladies
program. Sonneborgh viel ook af
vanwege de enorme kosten. Drie
dagen Sonneborgh zouden meer
dan 3500 euro zaalhuur (meer-
dere lokaliteiten) gaan kosten en

dan kwam daar de huur van ap-
paratuur nog bij. Nijmegen viel
ook af wegens een te grote af-
stand tot de randstad om een inte-
ressant alternatief programma te
hebben. Dus bleef de Leidse
Sterrewacht over. Maar daar wis-
ten we vanaf 2003 al dat deze wel
eens dicht zou kunnen zijn we-
gens stadsvernieuwende plannen
van de gemeente aldaar. Ik had al
geïnformeerd bij het bestuur van
de WLS over de mogelijkheden
en zij hadden, ondanks het
zwaard van Damocles dat boven
hun hing, oren naar de ESOP.
Met een ondersteunende brief van
het bestuur van de KNVWS heb-
ben we toen de stoute schoenen
aangetrokken en een brief naar
NOVA gestuurd in hoeverre zij
ons zouden kunnen ondersteunen
met de realisatie van de ESOP
XXV. Dit was een schot in de
roos. We kregen in ieder geval in
maart 2005 bericht van dr.
Wilfried Boland dat het bestuur
van NOVA positief was over ons
plan en zou gaan bekijken wat er
mogelijk was. Enkele weken later
in april kwam een mailtje van
Kirsten Groen, zijn secretaresse,
dat er een verkennend onderzoek
was gedaan en er kwam al een
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kosten plaatje welke kosten wij
tegemoet moesten zien. Kirsten,
intussen tutoyeren we elkaar, is
een geweldige vrouw. Heel actief,
creatief en haar ontgaat niets. In
het eerste gesprek met haar, Wim
Nobel (hij had zich intussen aan-
gemeld om als contactpersoon te
fungeren met de WLS) en Nico
de Jongh (ook WLS) verliep uit-
stekend en er kwamen tal van
ideeën voor het extra programma.
Vandaar een zeer gepast be-
dankje aan haar.
Het was nu helemaal duidelijk en
na intern beraad in het DOA-be-
stuur was een grove opzet van het
programma duidelijk.

De presentatie in Hel-
sinki
Ik wilde persé een visite-
kaartje achterlaten bij de
uitnodiging in Helsinki.
Dat er maar 17 deelne-
mers buiten Finland wa-
ren wist ik toen (geluk-
kig) nog niet. Anders
had ik er beslist niet zo-
veel tijd ingestoken.
Achteraf maar goed dat
er zoveel tijd in die uit-
gebreide presentatie is
gaan zitten want daardoor weet je
uit je duimpje wat er allemaal op
je afkomt. Op de sterbedekkers-
dag 2005 werd deze presentatie
dan ook getoond en met de op-
merkingen die gemaakt werden
nog wat kleine fijnslijperijen ge-
daan. Nou is de ESOP XXIV in
Helsinki dan een mindere, de uit-
nodiging voor de ESOP XXV was
er één die de deelnemers nog
nooit hadden meegemaakt. Een
uitnodiging die 20 minuten
duurde en een powerpoint pre-
sentatie van uitzonderlijk gehalte
(volgens enkele deelnemers). Alle
niet-Finse aanwezigen meldden
zich spontaan aan om te komen
en op één na is ook iedereen ge-
komen. Andrey Plekhanov uit
Rusland meldde zich enkele da-

gen voor de ESOP XXV af. Wat
vooral op prijs werd gesteld was
de toeristische informatie, de al
min of meer uitgebreide informa-
tie over de excursies en niet te
vergeten reisinformatie vanaf de
airports in de buurt.

Financiën ESOP XXV
Nu wordt het spannend. Want nu
gaat alles in het werk om alles ten
uitvoer te kunnen brengen. De
deelname aan de ESOP XXIII
was 50 euro maar van insiders
wisten we dat l’Observatoire Paris
heel vele duizenden euri hadden
gesponsord voor al het lekkers
dat daar op tafel kwam tijdens het

openingsbuffet (hele avond
champagne!!!) en super luxe lun-
ches met wijn en kostbaar voed-
sel. Zo’n lunch zou in Nederland
al meer kosten dan de bijdrage
van de hele ESOP. Een anticlimax
was ESOP XXIV waar de deel-
name 60 euro was en er naast een
programma wel goede lunches
waren, maar het buffet op
vrijdagavond en het social dinner
op zondagavond was een regel-
rechte ramp. Mij was duidelijk:
we moesten dichter bij Parijs zit-
ten dan bij Helsinki. Nu klopt dat
geografisch, maar ik bedoelde na-
tuurlijk gastronomisch. Dat zou
veel geld gaan kosten en om geen
exorbitante deelnamebijdragen te
krijgen waren er sponsoren no-
dig. Een grove berekening liet

zien dat de kosten per deelnemer
al gauw zo rond de 220 euro zou
zijn, excl. social dinner en excur-
sies. We stelden de maximale bij-
drage op 75 euro en de rest moest
komen van sponsoren. Dat is
wonderbaarlijk gelukt. Op basis
van dit bedrag en een verwachte
deelname kwam een begroting te
voorschijn van ca. 25.000 euro.
Er was een dusdanig sponsor-
bedrag nodig dat alle vaste kosten
gedekt zouden worden en dat als
er meer deelnemers zou komen
dan gepland het niet mag leiden
tot een tekort. Dat risico loop je
als je teveel van de variabele kos-
ten ook door sponsoren “laat” be-

talen. Als je dan op een
hele goedkope
deelnamebijdrage uit-
komt en er komen teveel
deelnemers op af dan
leidt dat juist tot een fi-
nancieel probleem.
Basisgedachte was dus:
deelnemersbijdrage is
bedoeld om de lunches,
koffie, thee, koekjes en
buffet te betalen, die zijn
per persoon. De rest
“doen” de sponsors. Als
er extra sponsorgeld

binnen komt kunnen we wat
extra’s aanbieden. Excursies
moeten kostendekkend zijn bij 35
personen. Doorgang zou zijn
vanaf 25 personen. Op die manier
lopen we een minimaal financieel
risico. We hadden afgesproken
dat we 1000 euro uit de reserve
van DOA zouden opnemen voor
het geval dat. Mooi was dat we
zoveel sponsors gevonden had-
den dat voor de kosten van de ex-
cursies een deel daaruit gefinan-
cierd kon worden. Zo konden we
het minimum aantal terugbrengen
tot 15 deelnemers.

Nu houd ik helemaal niet van fi-
nanciële verrassingen en aange-
zien ik voor mijn werk vaak inge-
wikkelde kostprijsvoorspellingen
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en kostenopbouwanalyses van
nieuwe ontwikkelingen moet
doen, dacht ik er natuurlijk aan
om een excel sheet te maken om
overzicht te houden. Zo begon ik
simpelweg met een kostende-
compositie. Dit leidde al direct tot
enige verontwaardiging in het
LOC wat alles ging kosten. Mijn
primaire doel was dus bereikt:
kosten zichtbaar maken. Het gaf
aan dat het een hoop geld ging
kosten en de begroting van
25.000 euro geen loos getal was.
Nu stond het voor iedereen van
het LOC begrijpelijk op papier
c.q. het scherm. Toen heb ik het
excelsheet verder uitgewerkt tot
een Calculation Tool.
Dit excelbook rekent
dan zelfstandig alles
uit. Je voert de vaste
kosten en variabele
kosten in en voordat
je de toets helemaal
losgelaten hebt, is
een volgende finan-
ciële doorrekening
gedaan. Het was best
een gecompliceerde
tool omdat er zoveel
verschillende tarieven
en type deelnemers
waren. Het was dan ook een flink
stuk noeste arbeid waarbij je ze-
ker moest zijn dat het sheet (met
verschillende boeken) klopt.
Als het klaar is, is het erg handig
als je dan ook de sponsorgelden
ingeeft en je meteen ziet welke fi-
nanciële reserve dat je hebt. En
ook natuurlijk erg nuttig als je in-
vult welke deelnemers er zijn die
geld kosten (sponsor-deelnemers,
rondleiders, excursieleiders, etc).
Achteraf gezien is dit tool voor
mij het belangrijkste gereedschap
geweest tijdens de hele organisa-
tie van de ESOP. Als er deelne-
mers zich aanmelden voor de ex-
cursies, de offertes van de bus
ondernemingen kwamen, de kos-
ten van de rondleidingen, entrees,
lunches, etc. waren er nooit zor-

gen dat je het financiële overzicht
kwijt was, wel dat je nog een
sponsor erbij moet zoeken om het
betaalbaar te houden.

Het zoeken van sponsoren
Hoe kom je aan sponsoren? We
beginnen natuurlijk bij onze
moedervereniging de KNVWS.
Daar is een budget beschikbaar
voor projecten en er is ook nog
een van Leeuwen-Boomkamp-
fonds. Omdat het aantal deelne-
mers wel ingeschat kan worden,
maar het precieze aantal pas weet
als iedereen betaald heeft, weet je
natuurlijk niet wat je precies no-
dig hebt. Dus werd een aanvraag

gedaan, met begroting met de
mededeling erbij dat een even-
tueel positief saldo gebruikt zou
gaan worden voor de ontwikke-
ling van nieuwe DOA-klokken.
Het verzoek werd gehonoreerd.
Maar dit sponsorbedrag was na-
tuurlijk niet genoeg. We gaven bij
NOVA aan dat we naar lage
deelnemerskosten wilden om het
zo goed als mogelijk toegankelijk
te maken voor iedereen en ook
NOVA was bereid een mooi
sponsorbedrag in natura te geven.
Wel moesten we bewaking,
catering en BHV-kosten betalen.
Een andere dure post zijn druk-
werk, kleurenprints voor boekjes,
uitnodigingen, batches, posters,
etc. Ook daar werd een sponsor
gevonden die in natura voor het

drukwerk wilde zorgen tot een
maximum bedrag. Toen duidelijk
werd dat dit te weinig was, werd
zonder blikken of blozen ver-
hoogd tot het dubbele bedrag.

Maar door al die natura bedragen
heb je natuurlijk minder echte
kosten, maar geen liquide midde-
len die je ook nodig hebt:
organisatiekosten, reiskosten,
informatiemap met inhoud, etc.
etc. Bovendien wilden we deelne-
mers uit het voormalige Oost-Eu-
ropa sponseren.
Dus gingen we de boer op. We,
dat waren Henk Bril, Hans
Govaarts, Wim Nobel en de au-

teur dezes. Henk
en Wim vonden
bij hun adressen
een gewillig oor
en er kwam een
mooi bedrag bin-
nen. Zelf pakte ik
het wat breder aan
want vele kleintjes
maken ook een
grote. Je gaat na-
tuurlijk naar be-
drijven waar je
van te voren nage-
noeg zeker weet

dat je geen nee te horen krijgt. Je
doet het voor het algemeen be-
lang… van de vereniging. Zo heb
ik menig sponsor over de streep
getrokken om geld te steken in
zaken waar hij niets aan gaat ver-
dienen. Het werkte. We hebben
genoeg sponsorgeld binnen ge-
haald waarmee we enkele deelne-
mers hebben kunnen sponsoren,
met name uit het voormalige
Oostblok en konden we wat col-
lectieve aanbiedingen doen waar-
over later meer.

De Website
ESOP XII in Roden was nog in
het website-loze tijdperk. Com-
municatie en werving ging toen
op een geheel andere manier. Nu
leven we in de 21ste eeuw en dan
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hoort daar de techniek van dit
tijdperk bij. Er moest dus een uit-
gebreide website komen.
Naar mijn mening was bij de
website van de ESOP XXIV en
ESOP XXIII veel informatie aan
de late kant op het net versche-
nen. Bij mij heeft dat geleid tot
annuleren van hotel reserveringen
en het doen van nieuwe reserve-
ringen, tijdig vluchten boeken om
een lage prijs te hebben of ge-
bruik te kunnen maken van acties
van Thalys, weekend-
arrangementen bij hotels, etc, etc.
Met andere woorden, hoe com-
pleter de info op de website, des
te meer vertrouwen er is in het
succes van de komende ESOP en
des te meer deelnemers. We zorg-
den voor een aantal websites in
ons vakgebied. Jammergenoeg
was www.doa.nl al bezet door
Den Oudsten Assurantiën. Nota-
bene met een logo dat een man-
netje door een sterrenkijker kijkt.
Jammergenoeg wilde dat bedrijf
niet sponsoren. Dus kozen wij
maar voor www.doa-site.nl .
Voor de ESOP werd speciaal
www.esop2006.nl geopend en
werd voor de zekerheid ook maar
www.occultations.nl vastgelegd.
Je weet maar nooit waar iets ge-
zocht moet worden.
Samen met Geert Ottenheijm
werd een strategie bedacht hoe
we de site zouden gaan vorm-
geven. Vooral snel, overzichtelijk
en vooral niet te druk. Geen be-
wegende ordeverstoorders of
poppetjes die door het beeld wan-
delen. Nee, maak er een strakke
zakelijke site van. Getuige de
complimenten die we van heel
veel kanten gekregen hebben,
niet alleen van ESOPgangers,
maar ook derden, mogen we
Geert een pluim op zijn hoed ge-
ven dat hij er in geslaagd is een
supersite te maken.

Wat zet je allemaal op de site?
Natuurlijk het hoog nodige, maar

ook extra’s. Duidelijk was in ie-
der geval wel dat de site vroeg
het net op moest. Op 12 decem-
ber 2005 ging de site de lucht in
voor ingewijden om al te bekij-
ken wat er goed en fout is en op
17 januari 2006 werd al een hele
complete site van ca. 25 pagina’s
geannonceerd op Planoccult en
Graze. Diezelfde dag kwamen de
eerste aanmeldingen al binnen!
En dat terwijl alle info er nog niet
opstond. Welke info, meer dan de
hoognodige, zet je erop? Natuur-
lijk een verwijzing naar het Rem-
brandt-jaar. Maar wat nog meer?

Welnu, die informatie die ik op
de andere sites gemist heb. Dat
was naast hotels ook wat cam-
pings (en daar is gebruik van ge-
maakt) en de menu’s tijdens buf-
fet, lunches en diners. Achteraf
ben ik heel blij dat ik dat gedaan
heb. Ik had dit gepost aan de
mensen en zij die last hebben van
allergieën of overgevoeligheden
of een dieet volgen konden dit
dan vooraf melden. Je staat er
versteld van hoeveel reacties er
kwamen. Bij een deelnemer was
het zelfs zo ernstig dat er voor
haar een speciaal menu werd sa-
mengesteld bij het social dinner.
Maar ook de reisinformatie. Van

vliegveld Schiphol en Zestien-
hoven, resp. Amsterdam en Rot-
terdam, naar Leiden met perron-,
lijndienst- en prijsinfo. Ook dat
bleek men zeer op prijs te stellen.
Dan nog de afstand van diverse
hotels naar de Leidse Sterrewacht
en Gorlaeus Laboratorium. Loop-
afstanden van meer dan 1600 me-
ter (20 minuten) werden ook ge-
presenteerd met buslijnen. En tot
slot aan iedereen individueel
i.v.m. schending van auteurs-
rechten bij publieke presentaties,
plattegronden en Google Earth
foto’s van parkings etc. Allemaal
heel veel werk, maar de reacties
waren erg positief en menigeen
wilde graag kwijt dat ze nog nooit
zo’n complete site voor een con-
gres hadden gezien.

Buffet, lunches en diners
Zoals eerder al aangegeven is het
gastronomische deel van een acti-
viteit voor mij erg belangrijk. De-
genen die de Sterbedekkersdagen
van 2005 en 2006 meegemaakt
hebben, weten dat van de kwali-
teit van de barbecue. Als het pro-
gramma tegen zou vallen, herin-
nert men zich toch nog het goede
eten en de bedoeling is dat men
zich aan een activiteit herinnert.
Je krijgt dan de discussie wat je
kiest voor voedsel.
Nu zijn we in Nederland bekend
om onze zeer karige keuken, met
uitzondering van de bourgondi-
sche Limburgers en goede
Brabantse tafelaars. Nou, als Lim-
burger wil je natuurlijk niet inle-
veren. Zo’n luxe als in Parijs
hoeft niet, maar zo’n karige toe-
stand als in Helsinki hoeft ook
weer niet (bij het social dinner al-
leen bier en water...).
Na wat interne discussie in het
LOC werd een goede mix gevon-
den tussen prijs en kwaliteit. Daar
kwamen toch wel verrassingen te-
voorschijn. De minste was v.d.
Valk. Het was preferred hotel en
via de bemiddeling van NOVA
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konden we gebruik maken van
hun contract waardoor de deelne-
mers die daar overnachten een
korting van 10 euro per kamer
per overnachting in het weekend
(vr-zo) krijgen. V.d. Valk is er
helemaal op ingericht om grote
groepen mensen snel van goed
voedsel te voorzien. Het social
dinner was dan ook naar ieders
tevredenheid, hoewel het duide-
lijk geen hoogstandje was, was
het heel erg lekker. Het buffet op
de vrijdagavond had heel wat
meer voeten in aarde. Een achttal
cateraars werden gevraagd om of-
ferte. Ook het bedrijf van onze
zoon, topcateraar aan de
upperten, moest ik natuurlijk
fatsoenshalve vragen. Maar die
offerte was voor 25 personen net
zo duur dan voor 100 personen
bij een ander. Maar dan kreeg je
ook wat. De keuze viel op DHZ,
een leerplaats die hele
schappelijke prijzen had, een be-
perkt aanbod, maar wel een
goede naam had. Echter verliep
de communicatie uiterst moei-
zaam. Om een prijs te bevestigen
(het was niet helemaal duidelijk
wat hoe bedoeld was) om finan-
ciële verrassingen te voorkomen
werd nooit geantwoord. Via een
kennis kreeg ik te horen dat
Catootje in Voorschoten een zeer
gevarieerd aanbod had. Die werd
gemailed en het antwoord was
verrassend, zowel qua aanbod
aan variëteit als aan prijs. Zo
werd besloten ook dat bedrijf in
de keuze te betrekken. Bij een be-
zoek aan de locatie kwam een ge-
zellige Hollandse Duitser (Wolf
Weber). Het klikte meteen. Hij
had oog voor wat wij wilden en
was niet ongenegen vrijwilligers
van ons toe te laten bij de bedie-
ning. Dus die werd gekozen.
De lunches op de universiteit
werden de standaard lunches. He-
lemaal niets mis mee. Van goede
kwaliteit en op advies van Kirsten
werden enkele typische Hol-

landse snacks: saucijsjes op de
ene dag en bitterballen of
kroketten op de andere. Het wer-
den kroketten omdat de deelne-
mers van een parallel congres op
vrijdag en zaterdag zoveel bitter-
ballen hadden verorberd dat er
geen meer waren. Maar de
kroketten vielen ook in de smaak.
De lunches tijdens de excursies is
weer een ander hoofdstuk. Het
minste probleem was die bij
Deltawerken. Daar zat de lunch
en een boottocht bij de prijs inbe-
grepen. Maar wat met Boerhaave/
Sonneborgh en ESA/Space-expo?

De lunch op maandag zou eigen-
lijk eerst bij ESA gehouden wor-
den, maar kwam technisch ver-
keerd uit. Dus bij Space expo.
Die waren nogal prijzig en weinig
culinair. Maar het geluk speelde
ons toe. Als er meer dan 30 deel-
nemers zijn kan Space Expo de
lunch niet aan en waren we vrij in
de keuze van een cateraar. Dus
Catootje gevraagd voor de lunch
bij Space Expo en ook deze was
prijstechnisch en culinair van een
heel goed gehalte. De gevulde
oosterse kippensoep is de lekker-
ste soep die ik ooit gegeten heb.
Nu nog de lunch op dinsdag.
Deze wordt gehouden na een be-

zoek aan Boerhaave en voor ver-
trek naar Sonneborgh. Het moest
dus op loopafstand van
Boerhaave zijn en naar de opstap-
plaats voor de bus. Die zou im-
mers niet tot voor de deur kunnen
komen. Na enkele restaurants en
eetcafé’s bezocht te hebben viel
de keuze op Einstein. Leuke
naam en het zag er goed verzorgd
uit. Jammer dat er toch wat pro-
blemen op de dag zelf waren,
maar die heeft niemand van de
deelnemers gemerkt. Tot slot het
diner na de boottocht op de
Leidse grachten. Ons werd door
de rederij Restaurant Corona ge-
adviseerd. Ook weer een astrono-
mische relatie. Bij het eerste con-
tact liep alles goed en het tweede
contact werd bekend dat het be-
drijf failliet was. De opvolging
was wel geïnteresseerd om voor
ons het diner te verzorgen, maar
reageerde zo laks dat er geen ver-
trouwen werd opgebouwd. Tij-
dens de verkennende tocht in Lei-
den kwam Nico de Jongh met het
idee om het diner bij “De Grote
Beer” te doen. Ook weer astrono-
misch. Schitterend. Aldaar de
kaart bekeken en de prijzen en
die waren zeer vriendelijk (voor
Randstadbegrippen). Er werd ge-
kozen dat bij dat diner alleen het
eten in de prijs zou zitten en de
deelnemers zelf hun drankjes be-
talen. Gelukkig kwam er zoveel
sponsorgeld binnen dat we na de
rit naar ESA/Space-Expo een ter-
rasje pikken konden aanbieden
en de drank bij het diner. Heel
gepast deden we dat terrasje pik-
ken ook bij de Grote Beer. Ach-
teraf een geweldige combinatie.
De sponsoren hebben het applaus
van de deelnemers niet kunnen
horen, maar het was gemeend.
Achteraf hoorden we dat de
meeste deelnemers het diner bij
de Grote Beer een hoogtepunt
vonden van het hele excursie-
programma…
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Tot besluit
De ESOP XXV is voorbij. Het
heeft me heel veel tijd en energie
gekost. Alles bij elkaar zitten er
in de hele voorbereiding ca. 1000
uur voorbereidingswerk en heeft
het me vier vrije dagen gekost om
Leiden en de locaties de verken-
nen. Maar als je dan het resultaat
gezien hebt en de reacties hoort
van de deelnemers, dan doet dat
toch wel heel goed en is het niet
voor niets geweest. Helaas kon-
den wegens persoonlijke omstan-
digheden (o.a. ziekte hoog-
zwangere echtgenote met

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2006

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats
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 Venlo
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 Nieuwstadt
B 29-12-06 vr 16:53 92803 7,5 45 128 -11 14S 73+ NVWS Bergeijk

NVWS Doesburg
NVWS Klazienaveen

ziekenhuisopname) de organisa-
toren van de ESOP XXVI uit
Slowakije niet aanwezig zijn.
Daarom deed Jan Manek uit
Tsjechië, die ook in het LOC al-
daar zit, de invitatie. Het LOC uit
Slowakije had om mijn presenta-
tie in Helsinki gevraagd. Ze had-
den gehoord dat die zo in de
smaak was gevallen. Die had ik
dus een maand of twee voor de
ESOP XXV, toen nog gedacht
werd dat Roman Piffl de invitatie
zou doen, opgestuurd. Het was
een lekker gevoel te zien dat de
powerpoint presentatie van de

Slowaken qua opzet gelijk was
aan de mijne in Helsinki. Ze zag
er keurig verzorgd uit. Alleen
jammer dat de locatie voor ESOP
XXVI wat op een afgelegen
plaats ligt nl. Stara Lesna in het
wintersportgebied van het Tatra
gebergte. De ESOP XXVII in
2008 en ESOP XXVIII in 2009
liggen ook al bijna zeker vast.
2008 is weer in Duitsland, naar
aller waarschijnlijkheid Drebach
bij Chemnitz en in 2009 in Polen
in Lodz.
Wie gaat er mee?
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Op de Sterbedekkersdag eerder dit jaar werd de ACH-77 chronometer reeds gepresenteerd. Het verslag
daarvan staat in de vorige Occultus. Een aantal van de wensen van de aanwezigen is intussen verwerkt in
een herzien ontwerp. De nieuwere versie is ook tijdens de ESOP XXV in Leiden gepresenteerd door Jan
Manek uit Tsjechië. Ook daar kwamen nog enkele opmerkingen en in totaal heeft het geleid tot een volledig
ontwerp.
Onderstaand het plaatje van chronometer.

ChrChrChrChrChronometer ACH-77onometer ACH-77onometer ACH-77onometer ACH-77onometer ACH-77

kan workan workan workan workan worden besteldden besteldden besteldden besteldden besteld
Door Harrie Rutten

Wat zijn de features?
- digitale klok,
- DCF-ontvanger,
- push button om tijdstippen

vast te leggen,
- mogelijkheid om 30 tijdstip-

pen vast te leggen op 0,01
sec DCF tijd,

- regelbare verlichtingssterkte
van het display,

- display rood van kleur,
- akoestische pips van DCF,
- geen 59e seconde, zoals bij

DCF, akoestische synchroni-
saties mogelijk voor andere
waarnemingen (bijv.
webcam, tape recorder)

- pips variabel in lengte zoals
bij DCF, dus ook alleen
akoestische tijdwaarneming
is mogelijk

- pips zijn ook visueel zicht-
baar met LED

- rode LED

Wat kost ie?
De exacte prijs is nog niet bekend
omdat de transportkosten van
Tsjechië naar Nederland nog niet
bekend zijn. Voorlopig houden
we 80 euro aan, landend Neder-
land. Verzendkosten binnen Ne-
derland komen er dan nog bij
(momenteel 6,20 euro) en ver-
pakkingskosten. Totaal 87,50 euro.

Er is een aantal van jullie die er al
tijdens de Sterbedekkersdag één
besteld hebben. Omdat de prijs
iets is gewijzigd verzoeken we
hen, en van anderen die er ook
één willen hebben, een e-mail te
sturen naar Jan Maarten of mij.
Het adres is jmwinkel@hetnet.nl
resp. h.g.j.rutten@home.nl . Le-
vering wordt binnen een week na
aankomst aan jullie doorgestuurd.
Levertijd is nog niet bekend, op
het moment dat ze bij Jan Maar-
ten op voorraad liggen is de tijd
erg kort.

Bestellen kan door het overma-
ken van 80 euro per stuk + 7,50
euro verpakkings- en verzend-
kosten op de rekening van onze
penningmeester. De gegevens
zijn:
Ned. ver. Waarnemers v. Ster-
bedekkingen
Benedendorpsstraat 18
7038 BC Zeddam
Postbank Account nr. 836 56 00
IBAN code NL97 PSTB 0008
3656 00
BIC PSTBNL21
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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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WWWWWaaraaraaraaraarnemingennemingennemingennemingennemingen

1e halfjaar 20061e halfjaar 20061e halfjaar 20061e halfjaar 20061e halfjaar 2006
Door Hans Govaarts

Hoewel het vermoeden bestaat dat niet alle waarnemingen zijn ontvangen, tref je onderstaand het schema
aan van het eerste halfjaar van 2006. Opvallend in de lijst is dat er uitsluitend intredes zijn waargenomen.
Daarnaast bleek uit de digitale formulieren dat met name in april 2006 veel is waargenomen. De overige
maanden waren zeer matig.

Dit najaar staan er weer een paar rakenden op het programma. Mogelijk dat dit de productie iets kan verho-
gen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal waarnemingen sterk teruggelopen. In het eerste halfjaar van
2005 zijn 153 bedekkingen gezien, waarvan 149 intredes, 2 uittredes en 2 rakenden.

Aangezien de reports laat ontvangen zijn, worden de meesten deze week (4e week september) verzonden
naar het ILOC. Na een paar weken komen deze retour.

Overzicht waarnemingen 2006

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

Ballegoij, E. van 3 3
Boschloo, R. 20 20
Gerritsen, A. 13 13
Hazendonk, J. 17 17
Kock, M. de 20 20
Limburg, E. 1 1
Rutten, H. 17 17
Scholten, A. 12 12
Son, A.T. 5 5
Tenbergen, T. 3 3
Winkel, J.M. 24 24
Zanstra, W. 3 3
Totaal 138 138

Agenda

4 november 2006 – amateur bijeenkomst te Goirle
28/29 ? april 2007 – amateur bijeenkomst te Roden
26 ? mei 2007 – Sterbedekkersdag te Bussloo
9 juni 2007 – jaarvergadering KNVWS
24-29 augustus 2007 – ESOP XXVI te Stara Lesna, Slowakije
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Sterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen door
PlanetoïdenPlanetoïdenPlanetoïdenPlanetoïdenPlanetoïden
1 oktober 2006 - 1 januari 2007

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 21 juni werd door Jennings
(Engeland) een bedekking door
(558) Carmen waargenomen met
een duur van 3,16 seconden. Te-
vens zag Bulder (Nederland) een
drietal intredes en uittredes: hij
zat op de zuidelijke lijn en had
een rakende bedekking. Er wer-
den bedekkingen waargenomen
van respectievelijk 2,7 seconden,
1,6 seconden en 3,8 seconden.
Van de eerste intrede tot de laat-
ste uittrede duurde 15,9 secon-
den. Dat is meer dan de voor-
spelde 9 seconden. Zie figuur 1.
Op 6 juli werd door Lecacheux
(Frankrijk) een bedekking door
(925) Alphonsina waargenomen
met een duur van 4,30 seconden.
Op 7 juli werd door Goncalves
(Portugal) een bedekking door

(2330) Ontake waargenomen met
een duur van 1,61 seconden.
Op 12 juli werd door Cudnik en
Maley (USA) een bedekking door
(444) Gyptis waargenomen met
een duur van 10,1 seconden.
Vanuit Frankrijk zag Lecacheux
e.a. ook een bedekking van 17,67
seconden, dus een trans-atlan-
tische waarneming.
Op 27 juli werd door Frappa e.a.
(Frankrijk) een bedekking door
(739) Mandeville waargenomen
met een duur van 5,75 seconden.
Op 6 augustus werd door Reyes
(Spanje) een bedekking door

(2291) Kevo waargenomen. Al-
leen het tijdstip van de uittrede
werd getimed.
Op 7 september werd door Casas
e.a. (Spanje), de TAROT sterren-
wacht (Frankrijk) en Corelli (Ita-
lië) een bedekking van respectie-
velijk 4,04 seconden, 3,87 secon-
den en 3,3 seconden waargeno-
men door (494) Virtus.
Op 8 september werd door
Jennings (Engeland) een bedek-
king door (582) Olympia waarge-
nomen met een duur van 0,52 se-
conden. Blijkbaar is er sprake van
een noordshift (zie figuur 2).
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Op 10 september zag Lecacheux
(Frankrijk) een bedekking door
(547) Praxedis met een duur van
2,57 seconden. Er is blijkbaar
ook hier sprake van een
noordshift (zie figuur 3).

Op 11 september werd er met de
automatische TAROT sterren-
wacht (Frankrijk) een bedekking
waargenomen door (563) Suleika
met een duur van 1,54 seconden.
Tevens werd met deze sterren-

wacht ruim een minuut
later een tweede bedek-
king waargenomen (een
satelliet van Suleika?)
met een duur van 0,76
seconden. Deze satelliet
zou dan ongeveer 2690
km of 1,3” van Suleika
staan gezien vanaf de
Aarde.
Op 19 september be-
dekte (144) Vibilia een
dubbelster (zie figuur
4). Dit leidde voor ver-
schillende waarnemers
vanuit Frankrijk,
Spanje, Tsjechië en
Zwitserland tot een po-
sitieve waarneming. Zie

figuur 5 voor een registratie door
Oscar Canales (Spanje) en figuur
6 voor een best fit van de koor-
den.
Op 22 september zag Dangle
(Oostenrijk) een bedekking door
(519) Sylvania met een duur van
1,28 seconden.
Op 23 september zag Hills (Enge-
land) een bedekking door (25)
Phocaea met een duur van 4,2 se-
conden.
Op 25 september zagen 3 waar-
nemers uit Duitsland een bedek-
king door (697) Galilea. De
waarneemverslagen zijn op dit
moment nog niet binnen.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn
er 9 bedekkingen geselecteerd.
Planetoïde Tokio zal een grote
kans op een positieve waarne-
ming geven voor ZUID-NEDER-
LAND. Maar houdt ook de last
minute astrometry op PLAN-
OCCULT in de gaten voor de an-
dere sterbedekkingen. Kijk in alle
gevallen van 10 minuten voor tot
10 minuten na het opgegeven
tijdstip.
Het zoekkaartje voor planetoïde
Siwa staat vermeld in de vorige
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.
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 OKTOBER 2006 - 1 JANUARI 2007

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
vr/za 07-10 00.11 15 75 140 Siwa 114 km 14.4 Griekenland
za/zo 22-10 00.44 64 138 389 Industria 82 km 12.2 Denemarken
ma/di 31-10 04.33 40 147 51 Nemausa 152 km 12.2 Frankrijk

wo/do 02-11 05.30 38 242 986 Amelia 53 km 14.0 Frankrijk
zo/ma 06-11 02.02 32 136 849 Ara 79 km 14.5 Duitsland
wo/do 14-12 02.10 59 203 498 Tokio 85 km 13.2 ZUID-NEDERLAND
ma/di 19-12 05.59 46 225 116 Sirona 76 km 12.1 België
zo/ma 25-12 03.02 43 286 1113 Katja 45 km 13.3 Frankrijk

wo 27-12 23.14 43 242 1574 Meyer 64 km 16.0 Zweden

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
vr/za 07-10 TYC 1373-00022-1 10.9 07h42m.1 20o44' 3.5 6s
za/zo 22-10 TYC 2372-01066-1 10.4 04h25m.8 30o22' 2.0 15s
ma/di 31-10 TYC 0233-00548-1 10.7 09h11m.2 06o43' 1.8 7s

wo/do 02-11 TYC 1297-01073-1 8.9 05h34m.2 15o00' 5.1 9s
zo/ma 06-11 TYC 0184-00560-1 10.6 07h48m.2 02o55' 3.9 7s
wo/do 14-12 TYC 1896-00440-1 10.5 07h10m.8 22o34' 2.8 7s
ma/di 19-12 TYC 1419-00555-1 10.5 10h09m.9 15o57' 1.8 14s
zo/ma 25-12 TYC 2898-02915-1 10.5 04h57m.3 41o00' 2.9 4s

wo 27-12 TYC 1240-00440-1 10.7 03h13m.0 19o12' 5.3 8s

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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Figuur 5 Figuur 6
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