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Redaktioneel

Op 25 april overleed Arie Mak,
op een leeftijd van 92 jaar. Hij
was 39 jaar bestuurslid van
werkgroep Sterbedekkingen en
was nauw betrokken bij de op-
richting van onze werkgroep. Wij
wensen zijn familie veel sterkte
toe bij de verwerking van dit
grote verlies.

Begin juli is altijd de tijd om de
resultaten van het eerste half
jaar op te sturen. Uw resultaten
betreffende de totale ster-
bedekkingen kunt u via e-mail of
via de post naar Hans Govaarts
sturen.

Op 22 mei werd de planeet Satur-
nus door de Maan bedekt. John
Molders uit Oss heeft er een paar
prachtige opnames van gemaakt.

Dit jaar wordt ESOP XXVI
(European Symposium on
Occultation Projects) gehouden
in Slowakije. Het symposium
vindt plaats van 24 tot 29 augus-
tus. Meer informatie is te vinden
op het internet op pagina:

esop2007.szaa.sk

Ik wens u een plezierige vakantie
periode toe met veel helder weer.

Jan Maarten Winkel
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Op 25 april 2007 overleed op 92-jarige leeftijd Arie Mak.
Arie Mak was nauw betrokken bij de oprichting van de werkgroep sterbedekkingen in
1946. Bij de oprichting op 25 augustus 1946 werd Arie gekozen tot de eerste voorzitter, en
dankzij hem kreeg de werkgroep een vliegende start door vele enthousiaste oproepen in
Hemel en Dampkring. Eén van de oproepen was om een rakende sterbedekking van
gamma Virginis waar te nemen op 26 februari 1948; al werd dat toen nog niet zo
genoemd. Arie was een waarnemer van het eerste uur, en een bestuurder van het eerste
uur. Hij was tot 1985 bestuurslid, in totaal dus 39 jaar. Een absoluut record voor de
werkgroep Sterbedekkingen.
Arie is ook de animator geweest waardoor er in het begin van de jaren 50 een tiental
klokken werden vervaardigd – klokken voor de waarnemers, met een voor die tijd akelig
nauwkeurige loop.
Arie was deelnemer aan de beroemde zonsverduisteringsexpedities in de jaren 50. In 1950
ontving hij de Dr. J. van der Bilt-prijs voor zijn werk als voorzitter van de werkgroep
sterbedekkingen en voor zijn berekeningen aan de marsbedekking van 24 februari 1948.
Arie was erelid van de KNVWS.

Ik heb Arie voor het eerst ontmoet in 1981, toen ik bestuurslid werd van de werkgroep
sterbedekkingen. Hij was een autoriteit, dat straalde hij uit. Arie had een bijzondere stem,
een echte kraakstem, en dat gaf zijn woorden extra gewicht mee. Je paste wel op er niet
naar te luisteren – hij dwong luisteren af. Als begenadigd bestuurder nam hij geen blad
voor de mond wat menig hoofdbestuurslid danig in verlegenheid kon brengen. De vrouw
van Dik Schmidt, Kien, zei wel eens, als we het over Arie zijn bestuursactiviteiten hadden:
“Ja, Arie Mak, die is niet mak!” In alles was Arie een tegenpool van Dik Schmidt.

Met Arie verliezen we een grote roerganger – moge hij rusten in vrede.
Leden en bestuur van de Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen
wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe bij de
verwerking van dit grote verlies.

Henk Bril,
Oud-voorzitter Werkgroep Sterbedekkingen.

 In memoriam Arie Mak (1914 - 2007)
Door Henk Bril
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Rakende sterbedekkingen

expedities rest 2007
Door Jan Maarten Winkel

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats
B 05-08-07 zo/ma 23:23 75531 7,8 15 76 -23 7N 49- KNVWS Thorn
B 07-08-07 ma/di 03:37 76272 6,9 48 112 -6 11N 36- KNVWS Uden

Gr.Hesepe
B 05-09-07 wo 09:32 77675 4,5 50 251 39 7S 36-
B 01-10-07 zo/ma 00:57 76514 7,6 53 120 -38 5N 76- KNVWS Bussloo

Tiel?
Rulerfeld

A 07-10-07 za/zo 05:41 98967 1,3 35 120 -2 -8N 14- KNVWS Nieuwlande
B 21-10-07 zo 18:45 164808 8,0 23 167 11S 75+ KNVWS Haler

Hebelermeer D
B 30-10-07 di 05:04 78401 7,8 57 231 10S 78- KNVWS Emmen
A 19-11-07 ma 17:31 146645 6,6 31 152 -16 13S 69+ KNVWS Tiel?

Goirle
Oosterwolde

B 19-11-07 ma 22:13 146712 7,6 22 232 11S 71+ KNVWS Oosterwolde
B 20-12-07 do 19:46 93033 7,1 57 164 -38 13S 85+ KNVWS Doesburg

Heesch
A 21-12-07 vr 21:44 76126 5,4 64 190 -55 12S 93+ KNVWS Montzen B
A 24-12-07 zo/ma 03:55 Mars -1,6 36 269 84S 100-
B 27-12-07 wo/do 03:03 98430 7,7 55 197 14S 88- KNVWS Maasmechelen B
A 30-12-07 za/zo 03:23 138298 4,5 36 154 -40 14S 61- VVS

Agenda

24-29 augustus 2007 – ESOP XXVI te Stara Lesna, Slowakije
3 november 2007 – amateur bijeenkomst te Goirle
26 april 2008 – amateur bijeenkomst te Roden
14 juni 2008 – jaarvergadering KNVWS
28 juni 2008 ? – Sterbedekkersdag te Bussloo ?
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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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Expeditie voor een planetoïde?
Door Jan Maarten Winkel

De laatste jaren zie je dat er steeds vaker gereisd wordt naar de bedekkingszone van een planetoïde. Het komt he-
laas ook voor dat die bedekkingszone en heel padbreedte is verschoven, waardoor een reis van honderden kilome-
ters tot een teleurstellende mis hebben geleid.
Op de e-mail service Planoccult verscheen onlangs een vraag over het wel of niet gaan reizen naar de centrale lijn
als de waarschijnlijkheid op die lijn slechts 6% bedraagt. Hierbij de vertaalde teksten.

Dear all,
Kort geleden had ik een negatief re-
sultaat bij de (2661) Bydzovsky be-
dekking. Ik stond ongeveer 50 km
van de centrale lijn, buiten het voor-
spelde pad. Op de centrale lijn was
de waarschijnlijkheid slechts 6%.
Het lijkt erop dat er geen positieve
resultaten bij deze bedekking zijn.
Het kan dus zijn dat de voorspelling
100% juist was. Met een mobiel
station had ik naar de centrale lijn
kunnen reizen, of in ieder geval in
het voorspelde pad. Als ik dat had
gedaan had ik kunnen bevestigen
dat de voorspelling juist was, echter
een positief resultaat was erg on-
waarschijnlijk. Mijn vraag is dus: is
er wetenschappelijke waarde in de
kennis of een voorspelling fout
was?
Is het waard om te gaan reizen bij
deze lage waarschijnlijkheid geval-
len alleen maar om te bewijzen dat
de voorspelling fout was?

Malcolm Jennings

Antwoord:
Als een bedekking door slechts 1
waarnemer is gezien, kan een
astrometrische meting van de positie
van de planetoïde relatief tot de ster
gewonnen worden. De onzekerheid
in de positie van een enkele waar-

nemer is denkbeeldig gelijk aan de
diameter van de planetoïde, wat
vaak veel beter is dan een CCD
meting. Ik rapporteer deze posities
(uit naam van alle waarnemers) aan
de Minor Planet Center, die een
rapporteer struktuur hebben ge-
maakt en systemen om met deze
waarnemingen om te kunnen gaan.
Een enkele positieve waarneming is
dus waardevol.

Ten tweede zegt een negatief resul-
taat alleen maar dat er voor die
waarneemplaatsen de planetoïde
niet voor de ster langs ging. De oor-
zaak is niet eenduidig vast te stellen,
vooral of er sprake is van fouten in
de positie van de ster of die van de
planetoïde. Tevens geeft het alleen
maar de begrenzing van het pad in
de breedte aan, maar niet de positie
in het pad. Het lijkt een beetje op
het zoeken naar iets wat je in het
gras verloren bent. Het enige dat
telt is het terug vinden van het ob-
ject. Het feit dat je hier en daar
hebt gekeken helpt je weinig in het
begrijpen waar het object nu ligt…

Het probleem met lage waarschijn-
lijkheid bedekkingen is het feit dat
zij een lage waarschijnlijkheid heb-
ben. Als de diameter van de
planetoïde kleiner is dan de onzeker-

heid in de positie van de ster, dan
gaat die diameter domineren in de
onzekerheidsfaktor. En
astrometrische verbeteringen in de
baan helpen niet, tenminste totdat
de resultaten van Gaia beschikbaar
komen over meer dan 10 jaar.

Je moet ook begrijpen dat de waar-
schijnlijkheid een goede maat is
voor de waarschijnlijkheid dat een
bedekking op een bepaalde lokatie
plaats vindt. Als de waarschijnlijk-
heid op de centrale lijn 10% was, en
de waarschijnlijkheid thuis was 8%,
dan zie je de bedekking bijna net zo
waarschijnlijk thuis als op de cen-
trale lijn. En in beide gevallen is het
zeer onwaarschijnlijk dat je een be-
dekking ziet!

Mijn laatste opmerking. Bedekkin-
gen door planetoïden zijn een per-
fect voorbeeld waar de waarde van
de gecombineerde waarnemingen
van meerdere waarnemers veel
meer is dan de som van de indivi-
duele waarnemingen. Een enkele
waarnemer kan een minimum dia-
meter van de planetoïde opleveren,
en een onnauwkeurigheid in de posi-
tie van iets minder dan de doorsnee
van de planetoïde. Als meerdere
waarnemers dezelfde bedekking
vanuit verschillende plaatsen hebben
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waargenomen, dan kun je de vorm
van de planetoïde afleiden met een
resolutie van ongeveer 1 km, en een
astrometrische positie relatief tot de
ster met een onnauwkeurigheid min-
der dan 1 milliboogseconde. Voor
deze redenen is volgens mij de eer-

ste prioriteit voor wel of niet reizen,
een dekking te krijgen als ook an-
dere mensen gaan reizen. In dit
oogpunt is het wenselijk om meer-
dere personen te krijgen die een be-
dekking gaan waarnemen, zodat de
vorm etcetera afgeleid kunnen wor-

den. Als slechts 1 persoon een be-
dekking waarneemt, dan is de ge-
wonnen informatie over de
planetoïde niet groot.

Dave Herald
Canberra, Australië

Hierbij een tweetal AVI opnames
van de Saturnus bedekking door de
Maan die ik op 22 mei 2007 heb ge-
maakt. Ik gebruikte mijn Celestron
C8 bij f/10 met Vixen GP en
DMK 31AF03, (black / white ca-
mera, 1024 pixelsx768) met baader
IR pass filter.

De tijden zijn
1) Avi 22:23:03 uur.
2) Avi 22:23:32 uur.

Eerst van de maan een AVI
opname gemaakt, dan van de maan
en saturnusbedekking en later een
AVI van Saturnus. Dus 3 Avi’s. Je
kunt niet alleen een  AVI van de
maan samen met Saturnus maken
en dan bewerken omdat de maan
te helder is. Dan moet je kiezen
of de maan of Saturnus, kies je de
maan dan zie je Saturnus heel slecht
en andere instellingen van de
camera, kies je Saturnus dan is de
maan te wit en veel te helder. Dus
apart opnames maken. Moet wel
nauwkeurig en heel snel. Je moet

goed voorbereid zijn en iedere in-
stelling goed in je hoofd hebben.
Want Saturnus is weer snel van de
maan verwijderd. De beide AVI’s
bewerken met Registax 4 en eerst 1
en dan 2. In Photoshop CS2 de
maan en saturnusbedekking
samen met de opnames van Avi 1
Avi 2 in een foto bewerken, dus een
compositie. Als dit klaar is, dan de
laatste bewerking met Iris.

De opnametijd van de avi’s zijn: om
22:17:45 uur de eerste van de maan,
tijdsduur 35 sec (515 frame).
Om 22:23:03 uur de tweede Maan
en Saturnus samen, dus bedekking,
tijdsduur 12 sec (160 frame).
Om 22:24:08 uur de derde die van
Saturnus alleen, tijdsduur 12 sec
(104 frame).

Ik heb gewerkt met K3CCDTools3
en VideoSource. Instelling camera
voor een opname was 30 FPS.
Alles moest zo snel dat ik op gevoel
heb gewerkt, de instellingen zijn
manual en niet geregistreerd,

zoals belichtingstijd en helderheid,
jammer maar sorry. Het doel was
de opnames.

Gegevens camera:
DMK 31AF03, FireWire
Monochrome (black / white) Ca-
mera
Sony ICX204AL, 1/
3" CCD, progressive scan
1024 x 768 pixel
Up to 30 images/s
IEEE 1394
Protocol: DCAM 1.31

Meerdere gegevens vind je onder:

http://
www.astronomycameras.com/en/
products/firewire-cameras/mono/
dmk31af03as/

http://
www.astronomycameras.com/en/
products/

Saturnus bedekking
Door John Molders
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Sterbedekkingen door

Planetoïden
1 juli - 1 oktober 2007

Door Jan Maarten Winkel
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Onderstaande tabel geeft aan welke
sterbedekkingen door planetoïden in
de genoemde periode zichtbaar zijn.
De kaartjes t.b.v. de genoemde be-
dekkingen treft u op de volgende
pagina’s aan. Mocht u een tekort
aan waarnemingsformulieren heb-
ben, geef ondergetekende dan een
seintje, dan zorgt hij dat u nieuwe
formulieren krijgt.

De voorspellingen zijn, als vanouds,
tot ons gekomen via EAON terwijl
Edwin Goffin de berekeningen ver-
zorgd heeft.

America

Op 14 januari heeft Harrie Rutten
naar (916) America gekeken, maar
had geen bedekking. Andere waar-
nemers in België en Tsjechië had-
den wel een bedekking. Zie het vo-
rige nummer van Occultus.

Kreusa

Op 5 april hebben Lex Blommers,
Henk de Groot en Harrie Rutten
naar (488) Kreusa gekeken, maar
hadden geen bedekking. Alleen Bul-
der (Nederland) en Janik (Tsjechië)
hadden elk een bedekking van res-
pectievelijk 2,0 en 5,0 seconden. Zie
figuur 1.

Thetis

Op 21 april hebben Lex Blommers,
Eberhard Bredner, Henk de Groot,
Detlef Koschny en Wim Nobel naar
(17) Thetis gekeken, en hadden een

bedekking van respectievelijk 6,5
sec, 6,76 sec, 7,25 sec, 7,09 sec en
6,4 seconden. Ook andere waarne-
mers in Duitsland en Oostenrijk
hadden een bedekking. Zie figuur 2
voor het voorspelde pad en de
waarnemers, en figuur 3 voor de
koorden.

Svanetia

Op 3 juni heeft ons spaanse lid
Mario Fernández-Ocaña naar
(3191) Svanetia gekeken, maar had
geen bedekking.

Het afgelopen kwartaal

Op 28 maart werd door Stark
(Duitsland) en Trnka, Polak, Jindra
en Manek (Tsjechië) een bedekking

door (751) Faina waargenomen met
een duur van 10,8 tot 33,1 seconden.
Op 3 april werd vanuit de TAROT
sterrenwacht (Frankrijk) een bedek-
king door (675) Ludmilla waargeno-
men met een duur van 6,7 seconden.
Op 16 april werd door Lopez en
Barbotin (Frankrijk) een bedekking
door (297) Caecilia waargenomen
met een duur van 3,4 seconde.
Op 18 april werd door Blichfeldt
(Denemarken) een bedekking door
(479) Caprera waargenomen. Het
waarneemrapport is echter nog niet
binnen.
Op 26 april werd door Bourtem-
bourg (België) misschien een be-
dekking van 0,8 seconde waargeno-
men door (519) Sylvania. Hij zat
volgens de voorspelling op de noor-
delijke grenslijn. Het was een moei-
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lijke waarneming.
Op 27 april werd door Rothe en
Rothenberg (Duitsland) een bedek-
king van respectievelijk 2,16 en 2,13
seconden waargenomen door
(31344) 1998 OM12.
Op 6 mei werd vanuit de TAROT
sterrenwacht (Frankrijk) een bedek-
king door (471) Papagena waarge-
nomen met een duur van 1,5 secon-
den.
Op 15 mei werd vanuit de TAROT
sterrenwacht (Frankrijk) een bedek-
king door (71) Niobe waargenomen
met een duur van 9,5 seconden.
Op 18 mei werd door verschillende
waarnemers vanuit Tsjechië en
Oostenrijk een bedekking door
(1177) Gonnessia waargenomen
met een duur tot 6,13 seconden.
Het bleek om een nog onbekende
dubbelster te gaan. Zie figuur 4
voor een registratie door Herbert
Raab (Oostenrijk).
Op 20 mei werd door Rothe (Duits-

land) en Dangl (Oostenrijk) een be-
dekking van respectievelijk 4,31 en
4,62 seconden waargenomen door
(399) Persephone.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn er 5
bedekkingen geselecteerd.

Planetoïden Erida, Edna en Huberta
geven een kans op een positieve
waarneming voor NEDERLAND.
Maar houdt ook de last minute
astrometry op PLANOCCULT in
de gaten voor de andere ster-
bedekkingen. Kijk in alle gevallen
van 10 minuten voor tot 10 minuten
na het opgegeven tijdstip.

Niet geselekteerd

Mochten er waarnemers zijn die
ook andere (niet in de lijst opgeno-
men) potentiële bedekkingen willen
waarnemen, dan kan men terecht
op internet op pagina http://
astrosurf.com/EAON/ Op deze pa-
gina staan ook de zoekkaartjes zoals
deze in Occultus gepubliceerd wor-
den.

Figuur 2 Figuur 3
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 JULI 2007 - 1 OKTOBER 2007

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

ma/di 24-07 00.58 32 217 137 Meliboea 150 km 11.5 Engeland
ma/di 31-07 02.27 32 162 718 Erida 77 km 15.5 NEDERLAND

zo 05-08 22.29 38 93 445 Edna 89 km 13.8 ZUID-NEDERLAND
ma 13-08 22.02 23 180 260 Huberta 101 km 13.7 NEDERLAND

za/zo 16-09 01.05 27 206 1330 Spiridonia 58 km 14.9 Zuid-Frankrijk

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

ma/di 24-07 TYC 0464-02162-1 9.1 19h22m.4 00o37' 2.5 18s
ma/di 31-07 HIP 1917 9.1 00h24m.2 -04o30' 6.4 26s

zo 05-08 TYC 2255-00885-1 10.9 23h57m.5 26o55' 3.0 8s
ma 13-08 TYC 5737-00001-1 10.7 19h49m.3 -14o52' 3.0 10s

za/zo 16-09 HIP 116124 9.1 23h31m.8 -08o20' 5.8 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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