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Redaktioneel

Iedereen heeft wel eens een
schaduwovergang op Jupiter ge-
zien, maar iets dergelijks bij Sa-
turnus met als schaduw die van
Japetus is wel iets uitzonderlijks.
Willem Kivits uit het ons welbe-
kende Siebengewald is het gelukt
om dit verschijnsel vast te leggen.

Jaren geleden klokten we ook het
tijdstip van verdwijnen en weder-
verschijnen van de Galileïsche
manen in cq uit de schaduw van
Jupiter. Ook bestaan er campag-
nes voor het waarnemen van on-
derlinge bedekkingen van deze
manen (PHEMU). Dat wordt ook
wel gedaan met de manen van Sa-
turnus. Nu is er een periode aan-
gebroken dat ook de manen van
Uranus elkaar onderling bedek-
ken. Het is John Sussenbach ge-
lukt om de bedekking van
Umbriel door Ariel vast te leggen.

Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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De Japetus overgang
Door Wil lem Kivi ts

Ik ben afgelopen winter bezig ge-
weest om veel opnamen te maken
van het Saturnus manenstelsel om
dat uiteindelijk in verschillende le-
vendige filmpjes weer te gaan ge-
ven. Eerder heb ik dat ook al ge-
daan met de Marsmanen,
Uranusmanen en met Triton. Zo-
doende ben ik gewoon bij elke gele-
genheid uit de veren gegaan om ruw
materiaal te verzamelen, ook op de
talrijke mindere nachten. Op de 7e
januari was dat dus ook weer zo -
niet veel soeps- maar toch maar
weer opgestaan. Veel dikkere
sluierwolken met hier en daar een
gaatje. Tijdens het filmen merkte ik
dat Japetus niet te vinden was, dus
de software er maar op
nageslagen en toen
bleek dat die maan zich
vóór Saturnus bevond.
Dus maar opnamen van
de planeet gemaakt zo
goed en zo kwaad als
het bij seeing 3-4 ging
en met die sluiers, maar
er niet veel hoop op ge-
had dat ik er wat op zou
hebben staan.
De volgende dag even
het internet er op
nageslagen en ik dacht
te moeten zoeken naar
een helder vlekje tegen
een donkerder SEB.
Kon die zo gauw niet
vinden en daarom de
zaak maar weggelegd.
Ik vertelde Richard
(Bosman) dat die over-

gang had plaatsgevonden en dat ik
er bij was geweest maar niks op de
opnamen kon vinden en die
kwam wat dagen later aan met fo-
to’s van een paar Fransen die het
wat beter hadden gehad en die
overgang duidelijk hadden vastge-
legd. Bleek dat ik naar een donker
vlekje had moeten zoeken en toen ik
de ruw opnamen met de hand had
uitgefilterd op opnamen die op de
juiste plek een verdonkering lieten
zien en deze daarna gestackt had,
kwam het maantje nu duidelijk te
voorschijn.
Stom geluk dus dat ik op het juiste
tijdstip op de juiste plaats was en
dankzij de hulp van Richard is het

dus toch gelukt. Daarna ben ik de
zaak over de jaren gaan nakijken en
kwam tot de conclusie dat dit de
enigste vanuit Nederland zichtbare
overgang van die maan was tussen
het eind van de vorige ringpassage
en die we ergens in de jaren 2020 te
zien gaan krijgen. Een zeer zeld-
zaam gebeuren dus. (Geluk is met
de domme).
Hier dus de opnamen en de gege-
vens erbij. Ik had een Avi van 1600
frames gemaakt, in een gaatje tus-
sen de wolken door.
 
Het Japetus vlekje is wat
versmeerd door de slechte seeing,
maar toch goed zichtbaar.

F
oto 1



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

5

Foto 3 is een combinatie opname
met een Saturnus opname van een
paar dagen eerder onder veel be-
tere seeing, gewoon om er een wat
mooiere esthetische eindopname
van te maken. Verder zijn de manen

F
ot

o 
2

F
ot

o 
3

van de 7e
Januari er
bij in ge-
monteerd
zodat een
leuk totaal
overzicht
ontstaan
is.

Alles bij
elkaar dus
niet de
kwaliteit-
sopnamen
die ik ge-
woonlijk

maak, maar ik ben toch wel blij het
geluk te hebben gehad bij dit zeld-
zaam gebeuren er bij te zijn geweest
en er toch ook nog een resultaat
van te hebben.

Hier ook nog de links naar de Fran-
sen die ik van Richard kreeg.

Hi all,
On january 7th, two french ama-
teurs have casually caught Japet in
transit in front of Saturn, it looks like
an exceptional work I think ?
Image by Christophe Guillou :
http://www.astrosurf.com/ubb/Fo-
rum3/HTML/012846.html
Images + animation (!) by Jean-
Marc Lecleire, in fact while
testing my future 10" cassegrain
(it looks to work well ;) ) :
http://www.astrosurf.com/ubb/Fo-
rum3/HTML/012839.html (read
near bottom)
Regards and happy new year
everyone
Christophe
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De gedeeltelijke bedekking

van Umbriel door Ariel
13 augustus  2007 Door John S.  Sussenbach

In de vroege ochtend van 13 augustus vond een bijzonder fenomeen plaats, dat waarschijnlijk maar door weinig
amateurs is waargenomen, nl. de partiële verduistering van Umbriel door Ariel, beide manen van Uranus. Dit ver-
schijnsel trad op omdat de Aarde op 16 augustus 2007 door het equatorvlak van de planeet Uranus trok. Dit vlak is
ook het vlak waarin de grote Uranusmanen liggen en daardoor kunnen een aantal dagen vóór en na deze datum on-
derlinge bedekkingen van de Uranusmanen optreden. Op 13 augustus 2007 vond de gedeeltelijke bedekking van
Umbriel door Ariel plaats, nl. voor ongeveer 26%. Er werd een daling van de helderheid van Umbriel verwacht van
ongeveer 0,2 magnitude (http://www.skyandtelescope.com/news/8552022.html ).

Fig. 1. Opnamen van Uranus met
manen. Belichtingstijd 3 sec,
links opname met overbelichte
Uranus; rechts overbelichte
Uranus vervangen door opname
van slechts 1/25 sec belicht. T =
Titania, A = Ariel en U = Umbriel

De bedekking
Het is begrijpelijk dat dit fenomeen
de nodige aandacht van de beroeps-
astronomen trok, maar ook ama-
teurs werden uitgenodigd dit ver-
schijnsel waar te nemen. Nu zijn
beide manen betrekkelijk lichtzwak:
Ariel is van magnitude 14.1 en
Umbriel van magnitude 14.8. Om
deze manen vast te leggen is een
webcam nodig, die belichtingstijden
van verschillende seconden toe-
staat. Het was in de nacht van 12
op 13 augustus oorspronkelijk licht
bewolkt, maar de hemel klaarde op
op het “moment suprème”. De be-
dekking zou beginnen om 2h59m00s
UT, het maximum bereiken om
3h4m10s UT en eindigen om
3h9m18s UT.

De opnameopstelling
Ik beschik over een C11 telescoop
voorzien van een ATK 2HS ca-
mera. De ATK 2HS camera werd
gebruikt in de extended caching
mode, zodat lange belichtingstijden
konden worden gebruikt. De opna-
men van Uranus en zijn manen wer-
den gemaakt in het primaire brand-
punt van de good old C11 telescoop.
Na enig experimenteren bleek een
belichtingstijd van 3 seconden tot

bruikbare opnamen te
leiden (zie fig. 1).

Daarbij werd de helder-
heid van het scherm wat
opgeschroefd, zodat de
manen steeds goed op
het scherm waarneem-
baar waren. De eerste
opnamen werden ge-
maakt vanaf 2h40m UT, maar het
serieuze werk begon om 2h57m
UT. De laatste opnamen werden
om 3h17m UT gemaakt en de totale
oogst was 352 frames.

Beeldbewerking en helderheid-
meting
Om de helderheid van de Ariel/
Umbriel combinatie in de periode
van 2h40m UT tot 3h17m UT vast
te stellen werden de frames in
batches van 20 stuks met Registax
4 gestacked (zie fig. 2).

Vervolgens werd een lichte
verscherping met wavelet 1 uitge-
voerd (3% bij initial layer 3 en
increment 0) en werden de helder-
heden van de Ariel/Umbriel combi-
natie en de maan Titania (m=13,8)
met Photoshop CS2 opgemeten.
Hierbij werd gebruik gemaakt van

de color sampling tool Photoshop
CS2, waarbij venstergrootten van
resp. 3x3 en van 5x5 pixels werden
gebruikt. Vóór de meting werd de
opname op 300% gebracht om het
opmeten te vergemakkelijken. De
genoemde vensters vielen ruim bin-
nen de satellietbeeldjes.Van elke
stack van 20 werd de hoogste ge-
middelde pixelwaarde uitgelezen
van de background dicht bij de
Ariel/Umbriel combinatie, de Ariel/
Umbriel combinatie zelf en van de
maan Titania. Uiteindelijk werd het
verschil in helderheid tussen de



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

7

Fig.2. Representatieve beelden van Uranus met manen. Voor elk beeld werden 20 frames gestacked met
Registax. Let op de toename van de helderheid van de achtergrond door de eindigende schemering.

Ariel/Umbriel combinatie en Titania
berekend en werden de resultaten
in een grafiek uitgezet (zie fig. 3).

Resultaten
In figuur 3 zijn enkele representa-
tieve opnamen te zien en geeft de
blauwe lijn de resultaten met het
5x5 pixel venster en de roze lijn de
waarden met het 3x3 pixel venster
weer. De helderheidcurven van
beide vensters vertonen een dip in
de helderheid van de Ariel/Umbriel
combinatie, die begint om 3h01m
UT, is maximaal rond 3h05m UT en
eindigt om ongeveer 3h9m UT (zie
fig.4).

Een complicatie bij de metingen is
dat de hemelachtergrond tijdens de
waarneemperiode steeds helderder
werd vanwege de beëindiging van
de schemering en de pixelwaarden
van de achtergrond zelfs verdubbel-
den (van 50 tot ongeveer 100). Om-
dat de helderheiddaling slechts en-
kele pixelwaarden bedraagt is met
name aan het einde van de bedek-
king de nauwkeurigheid niet groot.
Dit verklaart mogelijk ook dat de
helderheid van de Ariel/Umbriel
combinatie niet naar de uitgangs-
waarden terugkeert. Het feit dat de
onafhankelijke metingen met het
3x3 en 5x5 pixelvenster vergelijk-
bare resultaten opleverden, recht-
vaardigt de voorzichtige conclusie
dat de waargenomen helderheid-
daling van de Ariel/Umbriel combi-
natie wel reëel is. De waargenomen

Fig. 3. Helderheidmeting van de
beeldjes van Ariel/Umbriel. Voor
de methode, zie de tekst

Fig.4. De gemiddelde helderheid-
waarden van de 3x3 en 5x5 ven-
sters van de Ariel/Umbriel combi-
natie. De theoretische tijden van
de bedekking zijn aangegeven

tijden zijn globaal in overeenstem-
ming met de theoretische tijden,
maar de nauwkeurigheid is natuur-
lijk niet groot.
Helaas zijn dergelijke onderlinge be-
dekkingen tamelijk zeldzaam zodat
de kans om de methodiek te verbe-
teren erg klein is. Desalniettemin
laat de hier gerapporteerde bedek-
king zien, dat tegenwoordig ook dit
soort verschijnselen binnen het hand-
bereik van amateurs zijn gekomen.
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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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Elmaharu II
Door Harrie  Rut ten

In New York hadden ze de Twin
Towers. Op Hawaii staat de dub-
bele Keck Telescoop. En nu heeft
Nederland ook zijn
twin....ahum...ahum.....

Nee, niet overdrijven maar ik denk
toch wel dat het wat bijzonders is.
In het voorjaar van 2000 berichtte ik
in Occultus van de bouw van mijn
sterrenwacht in de tuin: Elmaharu.
Elmaharu staat voor ELly,
MAurice, HArrie RUtten. Dus
niets Stille Zuidzee achtigs, maar
gewoon Hollandse ....nee,
Limburgse hemels.

Elmaharu I is een sterrenwacht van
3,8x3,2m2. Daarbij is daar gekozen
voor een naar het noorden afrolbaar
dak. Deze sterrenwacht is zo groot
omdat ik daar regelmatig bezoekers
ontvang, bijv. tijdens de nationale
sterrenkijkdagen of andere bijeen-
komst van de Venlose afdeling van
de KNVWS waar ik ook nog voor-
zitter van ben. Elmaharu II is bedui-
dend kleiner. Slechts 1,6x2,6m2. Een
schuifdak zou te veel van het goede
zijn. Dus heb ik hier gekozen voor
een klapdak constructie. Het dak
klapt in twee helften open. Omdat
elke dakhelft toch nog zo’n 80 kilo
weegt, wordt er gewerkt met een
flinke hefboom die ook als paal
dient en contragewichten. De laat-
ste moeten nog aangebracht wor-
den. Maar dat is een kwestie van
tijd.
Deze sterrenwacht was echt goed-
koop. Op Marktplaats.nl kocht ik

een tweedehands tuinhuisje voor
200 Euro (nieuwprijs nu 699 Euro !)
en met wat extra hout (binnenin een
skelet om de scharnieren van het
dak goed te kunnen bevestigen zon-
der dat het ding uit zijn verband
wordt getrokken) kom ik totaal, in-
clusief een nieuwe schilderbeurt, op
nog geen 700 Euro.

In Elmaharu II staat een Meade 10”
Schmidt Cassegrain met een
openingsverhouding van F/6,3. Deze
maakt Meade intussen niet meer.
De kwaliteit van deze is redelijk tot
goed, maar dat komt omdat ik de
andere kijker gewend ben en dat is
een 250 mm F/20 Schmidt
Cassegrain van Opticon. Het groot-
ste nadeel ten opzichte van de
Opticon is dat deze Pyrex optiek
heeft en de Opticon Zerodur.
Zerodur heeft in het gebied van -50
tot100oC geen uitzetting. Daardoor
hoeft de telescoop, behoudens
thermische convectie in de tubus,
niet op temperatuur te komen.

De Meade is uitgerust met een
LX50 vork met GOTO (Magelhaen
II). Deze moet je met de hand een
groot deel in de richting brengen en
de rest doet de Magelhaen II. De
reden dat hij het niet helemaal zelf
kan is omdat op de declinatie-as
geen wormwiel zit maar een gaffel.
Die met een wormwiel zijn ook te
koop, maar die zijn me te duur.
Alleen de afleesresolutie van de
Magelhaen is niet zo nauwkeurig
dan die van de FS2 bij de Opticon.

Daar is de resolutie 0,1 tijdminuten
in uurhoek en 1 boogminuut in
declinatie. Bij de Magelhaen is dat
maar liefst 1 tijdminuut en 5 boog-
minuten. Dat maakt instellen wat
lastiger, zeker als je veld maar klein
is. Maar als de poolas van de
montering zuiver naar het noorden
staat én de juiste breedte, dan
maakt dat het een stuk gemakkelij-
ker. De target ster kun je dan toch
wel vinden. Dan helpt het dat het
met de Watec 120N het mogelijk is
langere belichtingstijden te kiezen.
Dan komen meer sterretjes te voor-
schijn en kun je samen met Guide
(of een andere planetarium pro-
gramma) de juiste ster vinden.

De kijker wordt uitsluitend gebruikt
voor digitale waarnemingen. Stan-
daard zit er dus de Watec 120N met
flipmirror en focal reducer. De
focal reducer verhoogt de licht-
sterkte van het systeem tot F/4.
Daarmee is hij geschikt voor licht-
zwakke sterretjes (bij 25 beeldjes
per seconde kom ik bij een donkere
hemel op m=11,7, bij 10 beeldjes per
seconde zelfs m=12,7). Dat gaat
straks mijn werkpaard worden voor
sterbedekkingen door Maan en
planetoïden. Bij een eerdere test
kwam ik bij een belichtingstijd van
10s zelfs op m=15.7. Maar dat is
niet voor bedekkingen. Daar kun je
wel planetoïden mee verschalken.
Als je een paar uur later weer een
opname maakt van het zelfde stukje
aan de hemel zie je dat hij verplaatst
is.
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Met de Watec heb ik een veld van
ca. 15x20’. Het toeval wil dat het
veld identiek is aan het veld in
Guide bij instelling 10. De camera
zet ik zo dat de lange zijde evenwij-
dig staat met de evenaar. Dan is
Noord boven. Als ik die stand instel
zijn de bewegingen die ik maak lo-
gisch. Dit in tegenstelling tot visueel
waarnemen waarbij ik instel dat
zenit boven is. Op de meridiaan
maakt dat niet uit, maar op elke an-
dere plaats wel. Patroontjes herken-
nen gaat gemakkelijker als ze in de
goede stand staan en niet geroteerd
ten gevolge van de positie aan de
hemel.

Dat zoeken van het goede sterretje
bij de Watec is toch wel van een
andere orde dan visueel. De kaarten
van Guide zijn weergegeven in de
fotopische helderheid. Dat is de hel-
derheid zoals wij die met ons oog
zien. De Watec echter heeft een
veel bredere en hogere gevoelig-
heid. Zie grafiek.

Zoals je in de grafiek ziet is de ge-
voeligheid in het blauw flink hoger
dan visueel en in het rood gaat hij
zelfs ver door in het NIR (nabij
infra rood). Dat betekent dat jonge
blauwe sterren veel helderder wor-
den weergegeven dan in Guide (of
elke andere atlas) en bij rode ster-
ren is het nog veel erger. Je moet

Fig. 1. De Meade 10” F/6.3-> F/
4 nog op de zware parallactische
wig. Hij komt op een zuil.
Rondom is het extra skelet te zien.
(Foto: Geert Ottenheijm)

Fig. 2. Gevoeligheid van de Watec t.o.v. het menselijk oog bij kleur-
zien (met de kegeltjes). Met staafjes schuift de ooggevoeligheidscurve
40 nm naar links. Dan ligt de top op 510 nm i.p.v. 550 nm.

Fig. 3. Elmaharu Observatory. Links Elmaharu I (1999) met een afrol-
baar dak en een 250 mm F/20 SCT van Opticon op een Satic Goto met
FS2 besturing. Rechts Elmaharu II (2007) met een klapdak en een tot
F/4 gereduceerde 10” F/6.3 SCT van Meade op een LX 50 met Magel-
haen II besturing. Intussen hebben beide een schilderbeurt gehad.

dus nu echt op de patroontjes letten.
Ik weet nog dat, toen ik voor de
eerste keer in M45 keek (de
Plejaden), ik een uur nodig had
voordat ik wist waar ik in die groep
sterren zat te kijken.

Bij de bedekking van Erida werd
het zoeken bemoeilijkt omdat de
poolas niet nauwkeurig op de pool

gericht was. De afwijking was maar
gering, maar door het kleine ge-
zichtsveld was het extra moeilijk.
Uiteindelijk lukte het toch. Straks
komt de telescoop op een stevige
zuil. Die wordt vast geschroefd op
een blok beton van 1,2 (NZ) x 0,8
(OW) x 0,5 diep met daaronder een
5-tal poten van een cm of 10 die 3
meter de grond in gaan om de stabi-
liteit te verhogen.

Dan wordt de kijker wel
zo zuiver mogelijk op
het noorden gericht.
Dat zal wel effe duren,
maar dan is het vinden
van objecten net zo’n
peuleschil als met de
FS2 in Elmaharu I....
hoop ik.
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Waarnemingen van het

afgelopen jaar
Door Hans Govaarts

Normaal gesproken worden eens in het halfjaar de resultaten bekend gemaakt. Door de privé-situatie van onderge-
tekende is dat helaas niet gelukt, waarvoor excuses. Tijdens de sterbedekkersdag is hierover melding gemaakt. On-
derstaand derhalve een tweetal schema’s. De eerste betreffen de waarnemingen over 2006. De tweede zijn de re-
sultaten over de eerste helft van 2007.

Overzicht waarnemingen 2006

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

Ballegoij, Erwin van 3 3
Boschloo, Roelof 20 3 23
Gerritsen, Adri 13 13
Groot, Henk de 1 1
Hazendonk, Jan 17 5 22
Kock, Monique de 20 2 22
Limburg, Eric 1 1
Schaffer, Frank 10 10
Scholten, Alex 12 7 19
Son A.T. 5 5
Tenbergen, Jeroen 1 1
Tenbergen, Tom 3 3
Winkel, Jan Maarten 24 4 28
Zanstra, Wim 3 2 2 7

Totaal 121 35 2 158

Met het aantal waarnemingen van
Eric Limburg valt het direct op dat
er over de eerste helft van dit jaar
meer waarnemingen zijn dat het
jaar daarvoor. Met name het slechte
weer in de tweede helft van 2006
zorgde ervoor dat slechts 37 waar-
nemingen gemeld zijn. Tien daarvan
zijn niet eens in Nederland waarge-
nomen, maar zijn voor rekening van
Frank Schaffer die de waarnemin-
gen in Duitsland heeft verricht.

012007032619541047 X 100957           1V MS000031   22110                    AAA
    Video showed gradual from 10.47s until 10.57s

In 2007 merk je tevens de invloed
van de Watec-camera die een aan-
tal leden hebben aangeschaft; veel
zwakkere sterren worden waarge-
nomen waardoor het aantal ster-
bedekkingen wordt verhoogd. Daar-
naast valt toch op dat het Watec-
systeem accuraat kan werken
waardoor je onder andere onder-
staande melding krijgt:

Met het blote oog kun je niet een-
voudig een ster “gradual” zien be-
dekken in een dergelijke korte tijd.
Door de camera wordt het feilloos
vastgelegd, waarbij opgemerkt moet
worden dat een frame een gemid-
delde tijdsduur heeft van 0,03 sec.

Met betrekking tot de verwerking
van de waarnemingen het volgende.
Het ILOC heeft aangegeven dat de
waarnemingen niet meer op papier
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Overzicht waarnemingen 2007

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

Ballegoij, Erwin van 6 6
Boschloo, Roelof 5 5
Gerritsen, Adri volgt 0
Govaarts, Hans 12 12
Groot, Henk de 10 10
Hazendonk, Jan 2 2
Kock, Monique de 16 1 17
Limburg, Eric 48 9 57
Rutten, Harrie 21 21
Scholten, Alex 15 1 16
Tenbergen, Tom 7 7
Winkel, Jan Maarten 15 1 16
Zanstra, Wim 7 1 8

Totaal 164 12 1 177

(of ingescand) aangeleverd mogen
worden. Alleen digitale waarnemin-
gen kunnen nog in behandeling wor-
den genomen. Het verzoek is dan
ook om deze niet meer op papier
aan te leveren.

Verder dient het formaat van de be-
standen van tekstformaat te zijn.
Een aantal waarnemers heeft ver-
moedelijk met een tekstverwerker
de resultaten aangepast, of heeft

een ANSI-instelling aanstaan. Op
zich is dit geen probleem maar die-
nen de waarnemingen weer in
tekstformaat zonder ANSI, maar
met DOS-regeleinden te worden
opgeslagen. Houd er rekening mee
dat de waarnemingen zelf recht on-
der elkaar komen te staan. Er zijn
een paar lijsten hierdoor aangepast.
Verder zou ik het waarderen als het
totaal aantal intredes, uittredes,
rakenden e.d. in de e-mail wordt

aangegeven zodat geen verwarring
kan ontstaan. Een paar waarnemers
hebben een rakende opgegeven ter-
wijl een uittrede bedoeld werd. Het
kan ermee te maken hebben door-
dat een uittrede elders als een ra-
kende waarneembaar is. Verder
wordt een periode van twee maan-
den gehanteerd voor het opsturen
van de halfjaarlijkse waarnemingen.

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2007

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats

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- KNVWSMaasmechelen B
A 30-12-07 za/zo 03:23 138298 4,5 36 154 -40 14S 61- VVS
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Hemelflitsen
Door Harrie  Rutten en

Henk Massel ink

We hadden geen expeditie gepland
naar de rakende van SAO 75531 op
5 augustus (UT) cq 6 augustus
(MEZT) Het was een catagorie B
rakende en de Maan staat amper 15
graden boven de horizon. Allemaal
ingrediënten die een succesvolle
waarneming negatief beïnvloeden.
Henk Bril kon ik niet bereiken om
alsnog een voorstel te doen: hij was
met vakantie. Rakende fanaat
Eberhard Bredner overwoog om bij
mij in de buurt (10 km afstand) te
komen waarnemen. Ja, dan begint
er hier en daar toch wel wat te jeu-
ken. Het was al zolang geleden dat
ik een rakende had waargenomen.
Alleen waarnemen, daar had ik niet
zo zeer zin in en aangezien Henk
Masselink ook vrij dicht in de buurt
woont had ik die gemaild of hij zin
had. En ja, hij had heel veel zin. Dus
ad hoc wat georganiseerd en nog
een mailtje gestuurd naar Jan Maar-
ten Winkel, Erwin van Ballegoij en
Henk de Groot. Dat was pas de
ochtend voor de avond van de ra-
kende. Duidelijk te kort vooraf.
Snel wat posten uitgezet met
Google Earth en hopen dat het wat
wordt.
Helaas kreeg ik LOW 3.1 niet goed
aan de praat en moest het doen met
de predictions van Eberhard Riedel.
Er is dus sinds de crash nog steeds
iets niet goed met mijn PC.

In de loop van de dag belde Henk
of het doorgaat. Natuurlijk gaat het
door. De hemel is zo transparant als
maar kan. Een dikke duim voor de
zon en pal daarnaast is de hemel

blauw. Ofschoon geen sterbedek-
kers onderwerp wil ik toch wel effe
kwijt dat er op de Zon een gewel-
dige uitbarsting te zien was met mijn
PSTtje.
Henk kon komen wanneer hij wilde
en tegen de klok van half tien ver-
scheen Henk. Hij was dus fijn op
tijd en we hadden tijd genoeg om te
kletsen en mijn nieuwe observato-
rium te zien (zie elders in deze
Occultus).

Ik vroeg Henk of hij het gemakkelijk
had kunnen vinden. “ Nou, dat is me
wat” was zijn reactie. Hij had eerst
nog wat langs de Maas gekuierd en
moest toen naar de Boerenweg.
Dus vroeg hij de eerste de beste die
hij tegen kwam naar de weg. Maar
nog voordat Henk wat kon vragen
zei de corpulente persoon in de
auto: “Ik weet al waar je naar toe
wilt: naar Harrie Rutten.” Vol ver-
bazing vroeg Henk waar hij dat nou
van wist. “Wel,” zei die persoon
weer, “ ik zie het aan je sterren-
kijker die je in de auto hebt liggen
en Harrie is onze buurman.....”

Op ons terras en genietend van een
lekker kopje koffie viel Henk’s oog
op een heldere satelliet die voorbij
trok. Dat was niets minder dan het
ISS die een helderheid bereikte van
ca. m=-2.4. Een flinke kanjer dus.
Elly (mijn vrouw) vertelde enthou-
siast over de iridium flares die we
wel eens zien. Eerder die week
hadden we er een gezien van m=-8.
Het was toen wel bewolkt, maar
zo’n kanjer die priemt gewoon door

de wolken heen.
Tot onze verbazing vertelde Henk
dat hij nog nooit een iridium flare
had gezien. Hoe is het mogelijk! Op
www.heavens-above.com kun je
alle voorspellingen zien, ook die van
het ISS en vele, heel veel, andere
satellieten tot m=4,5.
Het werd tijd voor de rakende te
gaan waarnemen. Henk en ik ver-
trokken naar het große Vaterland
en tuften op de rondweg van
Straelen en vandaar uit richtung
Wankum. We werden blij verrast
met een fantastisch mooi opko-
mende maan. Bloedrood en door-
klieft met een smalle wolk. Auto-
navigatiepunt 1 was bereikt. Dat
was bij een zijstraatje waarin zich
de waarneempost van Henk be-
vindt. Die hadden we uitgezocht
met Google Earth. Alleen kun je
daarbij niet zien dat de maïs hoog
staat en dat er hoge struiken staan.
Dus ging hij wat verderop.

Zelf reed ik door naar de andere
kant van Wachtendonk. Heel strate-
gisch op een hoekpunt.
Alleen … ik kwam op de binnen-
plaats van een boerenerf uit. Binnen
ging het licht aan, de gordijn werd
opzij geschoven en een zeer corpu-
lente gestalte keek naar buiten. Die
zal wel aan Sinterklaas gedacht
hebben. “Er is een vreemdeling ze-
ker, die verdwaald is zeker…”. Ter-
wijl ik weg reed zag ik dat het gor-
dijn weer dicht ging en ook het licht
ging uit. Die boer heeft wellicht het-
zelfde slaappatroon als zijn kippen.
Vroeg op stok en ook er weer vroeg
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Fig. 1. De voorspelling van de rakende door Riedel.

af. Effe voor de boerderij had ik
een prachtige standplaats. Later zag
ik op Google Earth dat ik een
straatje te vroeg was ingedraaid.
Toen ik uitstapte was de Maan nog
maar een graad of drie boven de
horizon. Gaf dus nog niet veel licht.
De omgeving was fantastisch don-
ker en ik aanschouwde een fantas-
tisch mooie sterrenhemel. De Melk-
weg was een duidelijke grijze band
aan de hemel en dat midden in de
zomer, nog tijdens de grijze nachten.
Alles in gereedheid gebracht. Henk
had zijn C8 met webcam en ik de
OMC-140. Nog zonder Watec want
mijn oude laptop is zo oud dat hij
zelfs geen USB poort heeft. Een

aanschaf zit in de pen. De pips van
de ACH77 was het enige dat de
nachtelijke rust verstoorde. Nou ja,
rust. Ver weg blafte een hond maar
verder was het vrij stil. Totdat je je
realiseert dat je omgevingsgeluid
gewend bent. De A40 (de Duitse
naam voor de A67) was loodrecht
gemeten 775m (lang leve Google
Earth) ver weg, maar je hoorde dui-
delijk het geronk van de motoren
van de auto’s en het fluiten van me-
nig bandje. Op een gegeven mo-
ment hoorde ik wel een hele snelle
motorrijder. Tjonge jonge, volgens
mij reed die niet maar vloog die erg
laag.
Nog 20 minuten tot de rakende.

Maar waar is dat verdomde sterre-
tje? Alle apparatuur doet het, de re-
corder, dat oude bakbeest, liep dan
wel met horten en stoten en kraakte
behoorlijk, de ACH-77, de kijker.
Maar geen sterretje te zien. Ik
dacht het al: we zitten te zuidelijk.
De ster zit achter de Maan. Plotse-
ling zag ik een zeer heldere weder-
komst. Dat was m-Aries met een
helderheid van m=5.7 en timede die
meteen. Het was alsof er een bril-
jant op een zwart fluwelen kussen-
tje lag. En daar was ook SAO
75531 en timede die ook. De ster
verdween niet meer. Dan maar die
timingen noteren. Tot mijn grote el-
lende was het display van de ACH-
77 donker. Geen tijden te zien. Wat
ik ook deed, ik kreeg ze niet tevoor-
schijn getoverd. Deze storing had ik
nog niet eerder gehad. Dan maar de
band afluisteren. Daar hoorde ik al-
leen maar het suizen van de wind.
Zonder dat ik het in de gaten had
gehad was de microfoon zijwaarts
gerold van mijn stemgeluid vandaan.
Verd******, och ik schrijf het uit:
Verdraaid, nu heb ik helemaal niets.
Inpakken een wegwezen. Henk
stond bij de afslag al klaar en had
een vergelijkbaar relaas. Hij had de
ster ook niet gezien en de andere
heldere pit was net buiten het veld
van de webcam. Hij had wel de ster
gezien, maar toen fonkelde die al
wat langer aan de hemel. Ook geen
tijden dus. Terug naar huis om een
kop koffie. Thuis aangekomen
vroeg ik me af, wie drinkt er nu
midden in de nacht bij een tempera-
tuur van nog 21 graden een kop kof-
fie. eh…..”Henk, zin in glas alcohol-
vrij witbier?” “Ha lekker was de
reactie.” Het Erdinger alcoholfrei
Weißbier is een heerlijk witbier. Je
proeft niet dat er geen alcohol in zit.
Dus werd een mooi Bayrisches Bier
geschonken in een echte halve liter
glas met een mooie schuimtop.
“Goh”, zegt Henk, “net echt, het
lijkt wel vakantie.”
We gingen op ons terras zitten en
kaarten nog lekker na en genoten
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van een fantastisch mooie sterren-
hemel. “Zullen we ook effe met de
250 SCT van Opticon naar de Maan
kijken”, vroeg ik aan Henk. Ik had
me verbaasd als er een ontkennend
antwoord op zou komen. Dus togen
we naar de sterrenwacht, Elmaharu
I, en richtten de kijker op de Maan.
Daarmee bezig zijnde zegt Henk:
“Kijk daar een satelliet en wat die
ineens helder wordt.” Nou, dat was
Henk’s eerste waarneming van een
Iridium flare. Hij was –2.3.
Terwijl we de steeds zwakker wor-
dende satelliet nog nakeken werden
we beiden verrast met een enorm
heldere meteoor, schatting minstens
–4, misschien wel –5, in de
onmiddelijke nabijheid van het
satelliettrack. Knalrood van kleur en
een breed nalichtend spoor van wel
10 seconden! Nou we hadden alle-
bei geen resultaat met de rakende
maar kregen wel twee toetjes die
alles goed maakten. Toch nog met
een goed gevoel ging Henk terug
naar Geldrop, ik sloot het dak van
de sterrenwacht en ging met dat-
zelfde gevoel naar bed.
Morgen moet er weer gewerkt wor-
den.... behalve Henk dan, die is al
met pre-pensioen. Jammer dat de
57½ + regeling bij ons is afge-
schaft....

Na wat gekeken te hebben dronken
we ons biertje op en namen af-
scheid. Henk richting Geldrop en ik
de sterrenwacht sluiten en een ver-
dieping hoger. We kwamen tot de

Fig. 2. Heldere vuurbol, zo eentje (ook de kleur) zagen Henk en ik.
(Bron: ESA)

conclusie dat het jammer was dat
de rakende geen succes was maar
dat het een hele gezellige expeditie
was geweest. Henk had er veel van
geleerd met het omgaan van zijn
webcam en ik, ja ik moet nog eens
goed kijken wat ik verkeerd heb
geïnterpreteerd aan het kaartje van
Riedel. Daags erna een mailtje van
Eberhard Bredner dat hij een mooie
rakende had gezien. Hij zat 1,5 km

onder de raaklijn. Wij zaten veel
verder. Volgende keer beter dus.
Later bleek dat Eberhard ook pech
had gehad. Hij had dan wel een
mooie rakende gezien en mooi kun-
nen volgen via de monitor van zijn
apparatuur, maar toen hij de band
afspeelde stond er niets op. Deze
rakende bedekking stond kennelijk
onder een ongunstig gesternte...

Agenda

3 november 2007 – amateur bijeenkomst te Goirle
26 april 2008 – amateur bijeenkomst te Roden
31 mei 2008 – Sterbedekkersdag te Bussloo
14 juni 2008 – jaarvergadering KNVWS
22-27 augustus 2008 ? – ESOP XXVII te Drebach, Duitsland
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Onderlinge bedekkingen

van de manen van Uranus
Een komende waarneemcampagne Door Harrie  Rut ten

(met  plaatjes  van John Sussenbach)

We weten allemaal dat de helling
van de as van Uranus heel sterk ge-
kanteld is. Meer dan 90 graden.
Daarom lezen we ook in oudere
publicaties dat de rotatie van
Uranus retrograde, tegen de keer in
plat gezegd, is. Tegen de keer in be-
staat niet en dus kwam men tot de
conclusie dat de as meer dan 90
graden gekanteld moet zijn. Niet al-
leen de as, maar ook het hele satel-
lieten (manen) systeem van Uranus
heeft deze sterke helling. Dat
brengt met zich mee dat wij, vanuit
de aarde gezien, dan eens in het
vlak van de satellieten kijken en dan
eens loodrecht erop. Deze periodes
wisselen elkaar af in stappen van
een kwart omlooptijd, zo’n 84/4=21
jaar. Dus elke 42 jaar kijken we op
de noordpool en 42 jaar later op de
zuidpool en dus ook halverwege die
periode linksdraaiend resp. rechts-
draaiend in het vlak van de evenaar
c.q. satellieten.

Op dit moment staat Uranus weer
zodanig dat we in het vlak van het
satelliet systeem kijken. Dat heeft
tot gevolg dat er onderlinge bedek-
kingen van satellieten op kunnen
treden. Als je deze kunt waarnemen
is het mogelijk achter allerlei zaken
te komen dat betrekking heeft op de
geometrie en gesteldheid van deze
objecten. Het is niet alleen dat je
nauwkeurig de afmetingen kunt be-
palen, maar het zegt ook iets of er
atmosferen zijn (hoewel we dat
door de waarnemingen met ruimte-
sondes nu zeker weten) en opper-

vlakte gesteldheid (reflectie-
vermogen, etc). Ook daar is door de
vluchten van ruimtesondes al het
meeste werk verzet.

Daarom blijft er relatief weinig over
om te ontdekken. Dat neemt niet
weg dat het waarnemen van deze
events erg interessant is. Zeker als
je dit doet met een video camera. Je
hebt er wel een lichtgevoelige voor
nodig, bijv. de Watec 120N. Deze
heeft het voordeel dat hij inwendig
beeldjes integreert door
belichtingstijden van 1/25 tot ruim
10 seconden (elke keer een
verdubbeling van de tijd). Daardoor
kun je ook zwakke occultaties
waarnemen, zij het dat de tijd-
resolutie minder is. Dit hoeft niet di-
rect een bezwaar te zijn. Met een
25 cm telescoop kom je bij 5 sec
belichtingstijd tot ca. m=15,5.

Bijgaand plaatje en uitwerking is
van John Sussenbach (zie figuren 2
en 3 in het artikel door John
Sussenbach elders in dit nummer).
Ons allen wel bekend. (Nog) geen
lid van onze vereniging maar onmis-
kenbaar geïnteresseerd in deze ma-
terie.

John omschrijft als volgt:
13 augustus 2007, gedeeltelijke be-
dekking (46,5%) van Umbriel
(m=14,8) door Ariel (m=14,1). Als
vergelijkingsster is Titania (m=13,8)
gebruikt. C11 (primaire focus) met
ATK 2HS camera. Belichtingstijd 3
seconden per frame. Stack van 20
frames werden gemaakt met
Registax en de hoogste pixelwaarde
van elke satelliet werd bepaald met
Photoshop CS gebruik makend van
een 3x3 of een 5x5 pixel sampling
tool.

Fig. 3. Het tweede plaatje van John. Gegevens als boven.
De bedekking werd berekend dat hij begon om 2:59:00 UT, midden
was 3:04:10 en einde 3:09:18.
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John verraste mij met zijn waarne-
ming. Ik had ook op internet gezien
dat deze aanstaande waren. Maar
of het was bewolkt, of er waren an-
dere hindernissen die mij beletten
om waar te nemen (bijv. een val
van 4,5 m van een ladder met als
resultaat behoorlijke kwetsuren).

Sinds kort is mijn observatorium uit-
gebreid met een extra observatie-
post voor een digitale kijker. Elders
in deze Occultus vind je daar een
verslagje van.
Zo gauw de situatie zich voordoet
en de omstandigheden er zijn om re-
sultaat te kunnen boeken staat de
telescoop in volle bepakking gericht
op Uranus. Na het opnemen van de
beeldjes moet de uitwerking nog

volgen. Daar moet nog software
voor worden aangeschaft. Het is
effe zoeken welke het meest ge-
schikt is. Volgens Helmut Denzau,
een zeer ervaren fotometrisch
waarnemer van planetoïden én ster-
bedekkingen kun je het beste de
programma’s van Richard Berry
gebruiken: AIP4Win 2.0 dat ver-
krijgbaar is bij het boek The
Handbook of Astronomical Image
Processing. Zie http://
www.willbell.com/aip/index.htm.
Het is nogal prijzig, direct bij de uit-
gever kost het $ 99.

Hieronder een lijst van events.
Deze zijn gedestilleerd uit een groot
overzicht van Armagh Observato-
rium in Noord-Ierland.

Let er wel op dat de verschillen van
de helderheid tijdens het event erg
klein kan zijn. Vaak maar enkele
tienden van een magnitude of nog
minder. Visueel waarnemen zal
nauwelijks lukken, ook al niet van-
wege de helderheid van de objecten
op zich. Het is dus een specifieke
activiteit voor digitale waarnemers,
dus zij met een Watec of een an-
dere CCD-camera.

Overzicht van events voor de rest
van 2007 na zonsondergang.
(voor de lijst tot 2010 zie http://
www.arm.ac.uk/~aac/uranus/
mutuals_ura.html#desc )

Verklaring:

The table below contains these columns:
· Type of event and satellites involved.

An occultation (“O”) can either be partial (“P”), total (“T”) or annular (“A”).
An eclipse (“E”) can either be penumbral (“P”), umbral (“U”), total (“T”) or annular (“A”).
Grazing (“G”) events are allowable given the ephemeris uncertainties.
Satellite identification is as follows: Ariel (1), Umbriel (2), Titania (3), Oberon (4), Miranda (5).

· Year (YYYY), Month (MMM), Day (DD). Note that date corresponds to event start.
· Penumbra ingress time (eclipses only). Note that all times are given in UTC with deltaT fixed at 64.184 sec.
· Umbra Ingress (eclipses) or Partial event start (occultations).
· Start of Totality or Annularity.
· Middle of event
· End of Totality or Annularity.
· Umbra Egress (eclipses) or Partial event end (occultations).
· Penumbra egress time (eclipses only).
· Time between penumbra ingress and egress (eclipses only).
· Time between umbra ingress and egress (eclipses) or partial phase start and end (occultations).
· Duration of totality/annularity.
· Impact parameter in units of the eclipsed/occulted satellite’s apparent radius.
· Fractional drop in light flux of eclipsed satellite.
· Fractional drop in cumulative flux of satellites involved in event (occultations and eclipses).
· Distance from uranian limb at onset of event in units of the apparent planetary radius.
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Sterbedekkingen door

Planetoïden
1 oktober 2007 - 1 januari 2008

Door Jan Maarten Winkel

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.

Sechenov

Op 25 juli heeft Henk de Groot naar
(5234) Sechenov gekeken met de
Watec camera, maar had geen be-
dekking. Janik (Tsjechië) had wel
een bedekking, maar is er niet zeker
van.

Erida

Op 31 juli hebben Eberhard Bredner
(op de centrale lijn in de buurt van
Luik), Jan Hazendonk, Marion Iris
van der Linden en Wim Nobel naar
(718) Erida gekeken, maar hadden
geen bedekking. Andere waarne-
mers in Nederland hadden bewol-
king. Alleen Van Den Abbeel (Bel-
gië) had een bedekking van 4,0 en
2,6 seconden met een interval van
0,6 seconden (een rakende bedek-
king!). Er was sprake van een shift
van bijna 1 padbreedte. Zie figuur 1.

Honkasalo

Op 4 september hebben Eberhard
Bredner, Wim Nobel en Harrie
Rutten naar (1699) Honkasalo ge-
keken, maar hadden geen bedek-
king. Alleen Van Den Abbeel (Bel-
gië) had een bedekking van 1,05 se-
conden. Het 10 km brede pad was
ongeveer 30 km opgeschoven. Zie
figuur 2 voor het voorspelde pad en
de waarnemers.

Het afgelopen kwartaal

Op 14 juni werd door 6 waarnemers
in Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije,
Roemenië en Rusland een bedek-
king door (676) Melitta waargeno-
men met een duur tussen 1,6 en
11,0 seconden.
Op 25 juni werd vanuit de TAROT
sterrenwacht (Frankrijk) een bedek-
king door (1409) Isko waargenomen
met een duur van 1,33 seconden.
Op 5 juli werd door Tagliaferri (Ita-
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lië) een bedekking door (482)
Petrina waargenomen met een duur
van 4,8 seconden.
Op 12 juli werd door Dangl (Duits-
land) een bedekking door (654)
Zelinda waargenomen met een duur
van 8,16 seconden.
Op 16 juli werd door 6 waarnemers
in Frankrijk en Italië een bedekking
door (225) Henrietta waargenomen
met een duur van 4,1 tot 14,26 se-
conden.
Op 24 juli werd door Christou en
Elliott (Engeland) een bedekking
van respectievelijk 13,0 en 11,66 se-
conden waargenomen door (137)
Meliboea.
Op 26 juli werd door Tsamis (Grie-
kenland) een bedekking door (168)
Sibylla waargenomen met een duur
van 6,1 seconden.

Op 5 augustus werd door Audejean
(Frankrijk) een bedekking door
(445) Edna waargenomen met een
duur van 0,9 seconden.
Op 11 augustus werd door de
TAROT sterrenwacht (Frankrijk)
en door Leiter en Graf (Duitsland)
een bedekking door (1030) Vitja
waargenomen met een duur van 3,6
tot 7,63 seconden.
Op 13 augustus werd door Frappa
(Frankrijk), Dentel en Rothe (Duits-
land) een bedekking van 4,83 tot
9,08 seconden waargenomen door
(260) Huberta.
Ook op 13 augustus werd door
Janik en Moravec (Tsjechië) een
bedekking van 2,1 tot 2,4 seconden
waargenomen door (2352)
Kurchatov.
Op 27 augustus hebben Denisenko

en Khamitov vanuit Turkije een be-
dekking van 10,1 seconden waarge-
nomen door (130) Elektra.
Op 10 september hebben 3 waarne-
mers op dezelfde plek in Grieken-
land een bedekking van 9,8 tot 10,4
seconden waargenomen door (654)
Zelinda.
Op 11 september hebben 7 waarne-
mers in Oekraïne en Italië een be-
dekking waargenomen door (713)
Luscinia. Alleen van Savio is een
rapport binnen met een duur van 7,6
seconden.
Ook op 11 september werd door de
TAROT sterrenwacht (Frankrijk)
een bedekking door (227)
Philosophia waargenomen met een
duur van 3,72 seconden.
Op 16 september hebben 7 waarne-
mers in Duitsland en Tsjechië een
bedekking waargenomen door
(1330) Spiridonia met een duur van
2,24 tot 4,28 seconden.
Op 21 september hebben 4 waarne-
mers in Duitsland en Polen een be-
dekking waargenomen door (663)
Gerlinde met een duur van 4,28 tot
7,0 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 sterbedekkingen.
Kijk in alle gevallen van 10 minuten
voor tot 10 minuten na het opgege-
ven 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
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 OKTOBER 2007 - 1 JANUARI 2008

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

ma 05-11 20.32 50 91 584 Semiramis 56 km 10.7 Engeland
ma 12-11 19.05 15 203 40 Harmonia 111 km 11.4 Frankrijk
vr 23-11 21.18 25 97 201 Penelope 71 km 12.6 Italië
vr 23-11 23.39 34 156 329 Svea 81 km 13.5 Zwitserland

vr/za 01-12 02.02 50 132 1285 Julietta 46 km 15.8 Scandinavië
zo/ma 24-12 01.04 33 267 198 Ampella 59 km 11.5 Duitsland

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

ma 05-11 TYC 2353-00176-1 9.3 03h25m.9 36o22' 1.6 8s
ma 12-11 TYC 6355-01269-1 10.8 21h14m.2 -20o27' 1.1 5s
vr 23-11 TYC 1328-01870-1 10.7 06h27m.4 15o15' 2.1 9s
vr 23-11 TYC 4753-01273-1 10.6 05h28m.8 -01o01' 2.9 7s

vr/za 01-12 TYC 1404-01186-1 10.2 09h06m.3 19o24' 5.6 14s
zo/ma 24-12 TYC 1783-00860-1 10.0 03h08m.0 23o08' 1.7 12s

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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