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Redaktioneel

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

Op 18 februari werd Antares
rakend door de Maan bedekt.
Heeft u deze gemist? Dat kan.
Het vond plaats in Australië! Een
verslag van onze correspondent
ter plekke.

Op 16 mei werd de
Sterbedekkersdag georganiseerd.
Wat je moet doen om daarbij
aanwezig te kunnen zijn, en of
het een geslaagde dag werd,
worden in dit nummer duidelijk
gemaakt.

Dit jaar wordt ESOP XXVIII
(European Symposium on
Occultation Projects) gehouden
in Krakow, Polen. Het symposium
vindt plaats van 28 tot 30
augustus. Meer informatie is te
vinden op het internet op pagina:

www.esop2009.pl

Ik wens u een plezierige vakantie
periode toe en veel leesplezier
met deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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De Sterbedekkersdag

anders bekeken
Door Adri  Gerri tsen

Elk verhaal heeft een begin, zo ook dit. Het is eind maart als het plan gesmeed wordt om samen met Esdert Edens
te carpoolen naar de Sterbedekkersdag in Bussloo. Terugkijkend op de gezelligheid van de afgelopen jaren, zijn de
verwachtingen hooggespannen. Daar komt nog bij dat we na afloop met een groot deel van het totale gezelschap
gaan wokken bij de plaatselijke Chinees. Kortom, dit mág je gewoon niet missen.

Niet lang daarna word ik gemailed
door Wim Nobel, die eveneens een
carpool-plan in de steigers heeft
staan. Al snel hebben we een ge-
meenschappelijke oplossing bedacht
waarmee de reiskosten binnen de
perken blijven: ik rijd vanuit
Amstelveen naar Oostzaan, nabij de
A8, alwaar Wim, komend vanuit
Amsterdam-Noord, mij zal oppik-
ken. Samen rijden we dan via de A7
naar Wijdenes, waar Esdert zich bij
ons zal voegen. Op aangeven van
de routeplanners, zouden we dan
weer terug moeten rijden naar Am-
sterdam om van daar uit koers te
zetten naar Bussloo. Omdat we
alledrie deze weg meer dan eens
gezien hebben, besluiten we dit ad-
vies terzijde te leggen en te kiezen
voor de route die ons over de dijk
Enkhuizen-Lelystad voert. Het is
iets korter, in totaal zo’n dertig kilo-
meter, maar daar staat tegenover
dat de reis wat langer zal duren.
Het feit dat we voor de verandering
een niet alledaags landschap krijgen
voorgeschoteld, geeft voor ons de
doorslag. Bovendien bestaat de
kans dat er rond Muiden de nodige
vertraging als gevolg van files kan
ontstaan, dus of de aanbevolen
route via Amsterdam inderdaad
sneller is, moet nog maar worden
afgewacht. Het wordt dus die “an-
dere” route, een keuze die uiteinde-

lijk doorslaggevend zal blijken voor
het verdere verloop van onze reis.

16 mei, 6:00; de wekker gaat. Na
de gebruikelijke plichtplegingen,
wordt de laptop ingepakt. Brood
voor de middag, Occultus voor de
jaarvergadering, navigatiesysteem
voor het geval dat de parkeerplaat-
sen in Oostzaan vergeven zijn (sorry
Murphy). Alles in gereedheid; de
deur valt in het slot.
Het is inmiddels 6:45 als ik naar de
auto loop en een blik werp op de
strakblauwe hemel: een beter begin
van de Sterbedekkersdag is nauwe-

lijks denkbaar. Dit moét een bijzon-
dere dag worden, dat kan niet an-
ders.
Nog even snel wat flappen tappen
en benzine tanken. Het is verbazing-
wekkend hoeveel sneller je je ’s
morgens vroeg kunt verplaatsen
zonder al dat verkeer op de weg.
Eerder dan verwacht, rond 7:20, ar-
riveer ik dan ook in Oostzaan. Ge-
lukkig is er nog een aantal parkeer-
plaatsen over: plan B kan de kast in.
Ik had met Wim afgesproken hem
rond 7:45 te bellen om mijn defini-
tieve locatie door te geven. De tijd
die nog rest gebruik ik voor het ma-
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ken van een kleine wandeling; het
begint al aardig op te warmen en de
wind laat voor de verandering ver-
stek gaan. Genieten van de eerste
zonnestralen.

Het is 7:43. Wim neemt de telefoon
op en geeft te kennen in de start-
blokken te staan. Gelukkig hoef ik
niet lang te wachten, want om 8:00
treffen we elkaar aan het einde van
de straat waar we hadden afgespro-
ken. Een paar minuten later bevin-
den we ons al op de A7. Volgende
halte: Esdert.
Eenmaal aangekomen in Wijdenes,
het zal om en nabij 8:40 zijn ge-
weest, tellen onze navigatie-
systemen de laatste meters af (had
de mijne ook meegenomen, altijd
leuk om mee te spelen onderweg).
Vol verbazing zie ik dat onze
navigatiehulpjes het onderling niet
helemaal eens zijn. Een verschil van
een paar honderd meter is zowaar
niet niks! Zoals gewoonlijk, ligt de
waarheid ook nu weer ergens in het
midden.
Esdert is reisklaar en voegt zich bij
ons. We worden uitgezwaaid door
zijn vrouw en met een vloeiende
handbeweging stelt Wim de volks-
sterrenwacht Bussloo in als eind-
bestemming van onze reis.

Het duurt niet lang, of de eerste
verkeersborden maken ons attent op
de werkzaamheden die aan de dijk
langs het IJsselmeer worden uitge-
voerd. Dijkverzwaring staat hier
hoog in het vaandel, en als gevolg
daarvan moet het asfalt op de dijk
het zo nu en dan behoorlijk ontgel-
den. Maar goed, die 1.9 liter motor
trekt ons er wel doorheen. Op som-
mige stukken, waar de deklaag van
het asfalt is verwijderd, moeten we
snelheid minderen, willen we voor-
komen dat de auto in losse onderde-
len uiteen valt. Het ergste lijken we
echter te hebben gehad. Voor ons
ligt de laatste hindernis: een zand-
weg van 200 meter. Aanvankelijk
vragen wij ons af of we dit écht wel
willen. Avonturiers laten zich echter
niet zomaar uit het veld slaan, dus
rijden we behoedzaam over de dijk
die bij nader inzien in verregaande
staat van ontbinding lijkt te verke-
ren. Het is wat drassig, maar al met
al gaat het voorspoedig, toch?
Het noodweer van de vorige dag
heeft duidelijk zijn sporen nagelaten:
plassen, plassen en nog eens plas-
sen. Wim vraagt zich af of we niet
het risico lopen om op enig moment
vast te komen zitten. Esdert spreekt
ons als lokale autoriteit echter de
nodige moed in, en zelf ben ik ook

de mening toegedaan dat we dit
varkentje wel even wassen.
Voordat we het goed en wel besef-
fen, heeft Murphy plaatsgenomen
op de achterbank. Ken ik u niet er-
gens van? Met een brede glimlach
op zijn gezicht stuurt hij het linker
voorwiel op onnavolgbare wijze het
drijfzand in. Koortsachtig probeert
Wim het noodlot nog te keren door
beurtelings gas te geven in voor-
waartse- en achterwaartse richting.
Murphy stapt weer uit: nou, jullie
vermaken je verder wel? Van een
afstandje kijkt hij toe hoe zijn slacht-
offers aan de heidenen zijn overge-
leverd.

We proberen de situatie te overzien:
een auto waar geen beweging meer
is in te krijgen, een kolossale mod-
derpoel én een fantastisch uitzicht
op het IJsselmeer, dat moet gezegd
worden. We proberen het moment
waarop we tot over onze oren in de
drek komen te zitten zo lang moge-
lijk uit te stellen. Maar goed, we
moeten er aan geloven. Er moet iets
gebeuren willen we Bussloo van-
daag nog halen. Met de nodige te-
genzin doen we het portier open en
zetten voet op lokale bodem. Al-
thans, wat daar nog van over is. De
gelijkenis met de historische stap
van Neil Armstrong is ver te zoe-
ken.

Inmiddels hebben onze schoenen en
broekspijpen de kleur aangenomen
van de klei die op de dijk in over-
vloed aanwezig is. We beginnen
met plan A: Esdert en ik proberen
de auto in voorwaartse richting uit
zijn benarde positie te bevrijden.
Helaas. Dan maar overgeschakeld
naar plan B. De opzet is eenvoudig:
plan A, maar dan in achterwaartse
richting. Wim geeft een dot gas.
Een modderstraal rukt zich los uit
het linker voorwiel. Esdert, die de
pech had om op dat moment op de
verkeerde plaats te staan, krijgt de
volle lading over zich heen. Murphy,
die alles nog altijd gade slaat, plast
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in zijn broek bij het zien van al dat
leed: dit komt helemaal goed van-
daag.

Wim stapt uit, we moeten iets an-
ders bedenken. Hij belt met de
volkssterrenwacht en maakt Alex
Scholten deelgenoot van ons onge-
rief. De eerste lezing, die door Wim
zou worden verzorgd, kan maar be-
ter tot een later tijdstip worden uit-
gesteld. We hadden op voorhand al
enige marge ingebouwd voor het
geval we onderweg vertraging
mochten oplopen, maar dat het zo
uit de klauwen zou gieren had na-
tuurlijk niemand kunnen bevroeden.
Tegen beter weten in hopen we de
klus desondanks snel geklaard te
hebben. Vertwijfeld speuren we de
dijk af naar hulpmiddelen die ons
van dienst kunnen zijn: stokken,
planken, het maakt niet uit. De
enige oplossing lijkt er vooralsnog
uit te bestaan meer grip te krijgen
op het linker voorwiel om zodoende
letterlijk en figuurlijk de zaak weer
in beweging te brengen. Makkelij-
ker gezegd dan gedaan.
Normaal gesproken tref je overal
langs dit soort bouwplaatsen de no-
dige rotzooi aan, behalve natuurlijk
op momenten dat je die het meest

nodig hebt. Na een paar honderd
meter als een strandjutter langs de
dijk te hebben gestruind, blijkt de
oogst schraal: een simpel plankje,
dat zelfs een tweejarige met gemak
aan gort zou hebben geslagen. Wim
en Esdert zijn bezig met een herha-
ling van zetten, waarbij regelmatig
de nodige modder door de lucht ge-
lanceerd wordt. Onwillekeurig moet
ik denken aan de route die via Am-
sterdam en Muiden voert…
Met een schepje probeert Wim het
voorwiel uit te graven met het idee

om er naderhand hout en andere
materialen onder te kunnen schui-
ven. Al onze inspanningen ten spijt,
begint het er echter steeds meer op
te lijken dat we hier nog wel even
zullen staan. Het ligt misschien niet
voor de hand, maar plotseling komt
het idee in mij op ons leed op de ge-
voelige plaat vast te leggen. Eigen-
lijk had ik de fotocamera meegeno-
men om er sfeeropnamen tijdens de
Sterbedekkersdag mee te maken.
Maar zeg nou zelf; hoeveel méér
sfeer wil je eigenlijk nog hebben?

Iets verderop ontwaar ik een opge-
rolde mat met een breedte van een
meter of vijf (kennelijk onderdeel
van de dijkverzwaring). Het ding is
loodzwaar. Tel daar nog de regen
van de vorige dag bij op plus het feit
dat de mat deels van het taluud af-
hangt, en zie hier de ingrediënten
voor de volgende scène uit het to-
neelstuk waarvan niemand op dat
moment de afloop kent. Esdert en ik
trekken uit alle macht ieder aan een
kant. Er komt zowaar enige bewe-
ging in, maar écht meters maken
doen we niet. Aan het begin van de
zandweg staat een verkeersbord dat
iedere argeloze voorbijganger aan-
spoort niet harder dan 30 km per
uur te rijden, daar waar een
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omleiding zeker niet zou hebben
misstaan. Omdat de lokale infra-
structuur ons inmiddels al drie kwar-
tier in een ijzeren greep houdt, be-
sluit ik dat het tijd wordt voor een
tegenactie in de vorm van een
offerritueel: de combinatie van een
losse bout en metaalmoeheid be-
slecht het gevecht al snel in mijn
voordeel. Niet lang daarna ligt onze
nieuwe aanwinst onder het voor-
wiel. Het is de kunst om niet te lang
op één plek te blijven staan, omdat
de modder onze schoenen letterlijk
vastzuigt. De vergelijking met drijf-
zand is verre van overdreven.
Wim geeft nog eens gas en lanceert
andermaal een modderfontein. Dit
keer weten we deze behendig te
ontwijken, in eerste instantie al-
thans. Terwijl Wim dapper verder
schept, besluiten Esdert en ik nog
eens een poging te wagen de mat
van zijn plaats te krijgen. Na veel
pogingen slagen we er uiteindelijk in
het gevaarte dwars op de weg te
positioneren. Het doel is de mat, die
op zo’n 50 meter van de auto ligt,
deels af te rollen en vervolgens on-
der het voorwiel te schuiven. Zelfs
met z’n drieën gaat dat alles be-
halve snel. Na tien minuten geest-
driftig trekken aan de met modder
doordrenkte mat, staken we onze
pogingen: tijd voor nieuw beraad.

Plotseling krijgt Esdert een verlos-
send idee: we moeten zijn buurman
proberen in te schakelen, omdat
deze over een zware tractor be-
schikt. Zo zie je maar weer hoe
handig mobiele telefoons zijn. Zelf
peil ik met de GPS van mijn mobiel-
tje nog even de precieze locatie
waar wij ons bevinden. Volgens de
kaart is dat 75 meter vóór de afslag
naar Oosterleek. Voor Esdert, die al
38 jaar in deze buurt woont, voegt
dat gegeven natuurlijk weinig aan
informatie toe, maar goed, het is
een leuke testcase voor het geval
we het écht niet zouden hebben ge-
weten.

De telefoon wordt opgenomen door
zijn buurvrouw, die, onwetend van
het feit dat er tot aan de horizon
verder geen hond op de dijk te be-
kennen is, ter identificatie van het
voertuig informeert naar de kleur
van de auto. Voor de statistieken:
toen we vertrokken was het blauw,
inmiddels is “bruin” een betere om-
schrijving.

Sneller dan verwacht, we hadden
immers al meer dan vijf kilometer
afgelegd gerekend vanaf het huis
van Esdert, ontwaren we een trac-
tor die met hoge snelheid over de
dijk beweegt. Eindelijk, we zijn ge-
red! Gelukkig heeft de buurman ook
nog verstand van auto’s, want het
vinden van de trekhaak en het bijbe-
horende gereedschap blijkt bij nader
inzien een kunst op zich. Uiteindelijk
wordt de trekkabel vastgemaakt en
kan de bevrijdingsoperatie beginnen.
Langzaam maar zeker glibbert de
auto in achterwaartse richting over
het modderige zandpad. Het duurt
niet lang of de vier wielen staan

weer op vaste bodem. Victorie!
Naarstig beginnen we de modder
van onze schoenen te stampen. Een
hopeloze exercitie, want het meeste
is nog niet eens opgedroogd. We
vangen nog een laatste schimp op
van de tractor, die al snel weer uit
beeld verdwijnt. Zo zie je maar
weer: een behulpzame buurman is
goud waard…

Na vijf kwartier oponthoud, het is
inmiddels 10:10, vervolgen we onze
weg naar Bussloo. Onderweg pas-
seren we op de dijk
Enkhuizen-Lelystad de locatie van
waaruit Wim onlangs nog een ster-
bedekking door een planetoïde
trachtte waar te nemen, tevergeefs
overigens. Veel hilarischer kan het
vervolg van onze reis niet meer
worden.
Het is 11:50 als mijn mobiele tele-
foon overgaat. Het is Henk Bril die
vraagt waar wij ons momenteel be-
vinden. Niet ver meer van de
sterrenwacht, antwoord ik, hooguit
nog één minuut rijden. Het nieuws
van onze rampspoed is als een lo-
pend vuurtje onder de reeds aanwe-
zige deelnemers rondgegaan. Een-
maal aangekomen, worden we dan
ook opgewacht door de nodige
ramptoeristen die, al dan niet bewa-
pend met fototoestel, ons nauwgezet
aan de tand voelen. De auto van
Wim spreekt boekdelen, onze geruï-
neerde schoenen eveneens.

Aan het eind van de dag, als ik het
rijtje sprekers mag afsluiten, laat ik
nog een tweetal avi-filmpjes zien
waarop de laatste momenten van
ons verblijf op de dijk getoond wor-
den, inclusief de reddingsoperatie
door de buurman en zijn tractor. Ie-
dereen ligt weer in een deuk bij het
zien van deze beelden. Eén ding is
echter zeker: de route langs Muiden
zou een stuk saaier zijn geweest…
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Sterbedekkersdag IX -2009
Door Harrie  Rut ten

Al voor het vijfde jaar op rij werd de Sterbedekkersdag gehouden.
Het is de 9e sterbedekkersdag, de andere waren van veel oudere datum: 1986, ’88, ’90 en ’97. Met vijf jaren op rij
mag je wel aannemen dat de jaarlijkse Sterbedekkersdag een feit is en hopelijk nog vele jaren zo mag doorgaan.
Nou ja, niet dat er in het verleden alleen maar op een sterbedekkersdag over sterbedekkingen gesproken werd. Ik
kan me nog goed de voorjaarsbijeenkomsten in Roden herinneren. Daar werden wel heel veel voordrachten gehou-
den door leden van onze vereniging. Soms was zelfs meer dan de helft van de sprekers lid van onze vereniging.
Maar helaas is in 2008 en 2009 geen bijeenkomst geweest en schijnt deze bijzondere bijeenkomst een stille dood te
zijn gestorven. Erg jammer, of zou dat door de organisatie van de sterbedekkersdag zijn komen?

Dit jaar is de sterbedekkersdag
weer in Volkssterrenwacht Bussloo.
Dat schijnt onze vaste stek te zijn.
Maar dat is niet zomaar. Deze
volkssterrenwacht ligt slechts en-
kele kilometers van het zwaartepunt
van alle leden en ook maar enkele
kilometers van het zwaartepunt van
actieve waarnemers. Daar bij zijn
bij het zwaartepunt van de leden de
woonplaats gebruikt, niet hun ge-
wicht... anders zou het voor mij
dichter bij huis zijn en voor de waar-
nemers is ook de woonplaats ge-
bruikt en niet het aantal waarnemin-
gen, anders zou het voor mij nog
dichter bij huis zijn.

Genoeg gezwetst, we gaan het heb-
ben over het programma van de
sterbedekkersdag. Dit jaar was die
op 16 mei.

Er hadden zich 15 deelnemers aan-
gemeld en 1 twijfelaar wegens mo-
gelijke andere verplichtingen. Hij is
helaas ook niet gekomen. Het aan-
tal voordrachten was weer ruim.
Het programma zag er als volgt uit:

10h00 Samenkomst bij de Sterrenwacht
De koffie is klaar.

10h30 Aanvang van het programma; Opening door de voorzitter
10h40 Wim Nobel: “De meridiaan van Amsterdam”
11h05 Hans van der Meer: “De zonsverduistering van China”
11h45 Harrie Rutten: “Verbeterd strooilicht diafragma voor

SCTs vanaf 250 mm”

12h00 Pauze en onderling kontakt
Drank en Soep worden door de vereniging aangeboden.
Zelf vast voedsel meebrengen.

13h00 Harrie Rutten: “63 jaar DOA, presentatie tbv ESOP XXVIII
in Krakow”
+ oude herinneringen, wie heeft er ter kleuring?

13h30 Henk de Groot: “Planetoïdenbedekkingen en nog wat meer”
14h10 Jan Maarten Winkel: “Occult Watcher, een update”

14h40 Pauze voor koffie en zo

15h10 Henk Bril: “Rakende gelukt, ondanks Murphy”
15h30 Adri Gerritsen: “Phemu 09”

16h15 Korte pauze

16h30 Jaarvergadering
Voor de stukken zie Occultus 96

17h30 Sluiting van de Sterbedekkersdag door de voorzitter

17h45 Vertrek naar de Chinees “ Nieuw Peking “ in Twello om te wokken
Adres: Rijksstraatweg 23
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Een vol programma dus, bijna een
halve ESOP. Het is dus belangrijk
om op tijd te beginnen. Maar niets
was minder waar zou blijken. Al om
9h45 MEZT kwamen de eerste
deelnemers binnen en al spoedig
was het een heel gezellig samenzijn,
maar... we werden maar niet com-
pleet. Half elf zouden we beginnen,
maar de eerste spreker was er nog
niet. Toen kwam er een zeer ver-
helderend telefoontje van Adri
Gerritsen. Hij zat in de auto van
Wim Nobel, samen met Esdert
Edens en waren ze gestrand. In de
modder en wel zo hevig dat een
tractor ze uit de modder moest trek-
ken. Ze verwachtten rond de klok
van twaalf aan te komen was hun
mededeling. Zo begonnen we met
een vertraging van 15 minuten.

Na de opening door Harrie Rutten
wordt meteen het programma
gereshuffeld. Niet Wim Nobel maar
Hans van der Meer bijt het spits af
met zijn voordracht over de zons-
verduistering van China. Nee, niet
die van komende zomer. Nee, Hans
verhaalde met mooie plaatjes zijn
ervaringen van de zonsverduisterin-
gen van de afgelopen jaren in
China. Die werden niet alleen ge-
bruikt om de mooiste sterbedekking
aan de hemel te zien, maar ook om
culturele impressies op te doen in
het grote China. Wat dat betreft is
China een zeer bijzonder land. Het
wordt geregeerd met strakke hand,
dat weten we. Door de economi-
sche rijkdom in de laatste jaren wer-
den tal van oude bouwwerken,
waaronder het meest bekende, de
Chinese Muur, gerestaureerd.

Daarna nam Harrie
Rutten het oorspron-
kelijk geplande on-
derwerp op over de
verbetering van con-
trast verbetering van
SCT-telescopen.
Niet alleen dat je de
dauwkap en het in-
wendige van de tele-
scoop kunt bekleden
met zwart flock pa-
per. Of beter plak dit
op 0,2 mm dik polyester en dat in de
buis schuiven, veert fijn open en
geen gehannes met plakken van
holle vormen. Het kan nog verbe-
terd worden door te voorkomen dat
de chip van je Watec de zijkant ziet
van de binnenkant van de dagblind-
buis die in de primaire spiegel zit.
Harrie hield daar drie jaar geleden
ook al een praatje over op de ster-
bedekkersdag toen en de ESOP
XXV in Leiden. Helaas kwam hij
tot de ontdekking dat ten gevolge
van de focussering door middel van
de hoofdspiegel er eigenlijk geen
optimale afmeting is van een dia-
fragma in de cameraopname. Door
het vaste diafragma te vervangen
door een instelbaar irisdiafragma is
dat probleem opgelost. Harrie liet
een mooi stukje werk zien dat door
een bevriend instrumentmaker werd
gebouwd.

De presentatie was net afgelopen
toen de deur open ging en de onfor-
tuinlijke reizigers kwamen binnen:
Adri Gerritsen, Wim Nobel en...
Esdert Edens. Hij was na lange af-
wezigheid eindelijk weer eens in ons
midden! Ik was erg blij hem weer te

zien. Al die bijeenkomsten hadden
we deze actieve waarnemer gemist.
Om gezondheidsredenen had hij af
moeten haken, ook met waarnemen.
Maar nu hij ook een Watec uitrus-
ting heeft, zal hij ook weer veel van
zich laten horen. Het aantal waar-
nemingen van onze vereniging zal
weer met grote stappen omhoog
gaan. Het zou mij niet verbazen dat
we binnenkort 1000 waarnemingen
per jaar gaan noteren. Maar dat al-
lemaal terzijde. We waren blij dat
ze allen heelhuids waren aangeko-
men, de ingedroogde modder
centimeterdik op schoenen, kleding
en in de auto. Die had overigens
een andere kleur gekregen. Elders
in deze Occultus is er beslist wat
over te lezen.

Daarna was het woord aan Jan
Maarten Winkel. Hij is de coördina-
tor voor het onderdeel ‘bedekkingen
door kleine planeten’ in de
waarneemcommissie. Het kan dan
ook niemand beter zijn die een
update kan geven het Occult
Watcher. Voor de mensen die het
nog niet zouden weten; dat is een
programma die voor jouw locatie
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sterbedekkingen voorspelt door
kleine planeten. Het programma is
geschreven door de Australiër
Hristo Pavlov. Sinds het programma
is uitgekomen zijn er al diverse
updates geweest. Het afgelopen
jaar zijn er interessante wijzigingen.
De meest belangrijke is wel dat nu
ook onderlinge bedekkingen van
Jupiter-maantjes voorspeld worden.
Er is een breed scala van instellin-
gen waardoor je in principe geen
enkele event hoeft te missen.

Toen was het lunch time. Er was
een heerlijke stevige tomatensoep
met ballen, koffie en thee. Brood
had iedereen zelf meegebracht. On-
der een heerlijk zonnetje werd de
inwendige mens gesterkt en werd er
ook nog door een Lunt-filter naar
minuscule protuberansjes aan de
zonnerand gekeken. De zon zou al-
lang actief moeten zijn. Het mini-
mum duurt deze keer wel heel erg
lang.

Na de lunch werd het programma
weer opgepakt. Harrie opende de
middagsessie met 63 jaar DOA.
Een uitgebreid historisch overzicht
dat terug ging tot 1943. Tal van acti-
viteiten passeerden de revue en al
snel werd duidelijk dat onze vereni-
ging een van de toonaangevende
verenigingen werd wereldwijd! Ge-
zien de resultaten, reducties en uit-
werkingen die we vaak genoeg zien
mogen we met een gerust hart stel-
len dat wij onze tijd veelal ver voor-
uit waren en dat zijn we nog steeds.
Iets om trots op te zijn. Harrie’s
overzicht was niet compleet, dat
had hij ook niet verwacht en hij was
dankbaar voor de aanvullingen om
dit praatje op de ESOP XXVIII in
Niepolomici te houden. De reden
om daar dat praatje te houden was
de voordracht van Matti Suhonen
tijdens de ESOP XXVII in Drebach
waar hij vertelde over de Finse ster-
bedekkersclub. Die bestaat sinds
1948 en had in die 60 jaar net zoveel
waarnemingen als dat DOA in een

gemiddeld jaar heeft! ...
nog zonder Watecs!!

Toen trad de ‘eerste’
spreker van die dag
Wim Nobel het spreek-
gestoelte met zijn voor-
dracht over de
meridiaan van Amster-
dam. Voor de Tweede
Wereldoorlog had Ne-
derland een eigen tijd.
Tot 1909 had ieder dorp
in Nederland zijn eigen
tijd. In 1909 werd de
Amsterdamse tijd ingevoerd. Die
liep afgerond 20 minuten voor op
UTC. Als referentie werd de
Westertoren in Amsterdam ge-
bruikt. Maar... die stond niet op 5°
Oost maar op 4°53’01”,95 Oost.
Om toch precies die 20 minuten te
kunnen gebruiken, werd een andere
kerktoren gezocht en dat waren die
van Loenen en Gorinchem. Die
werd dan ook Loenense tijd ge-
noemd. De bezetter zette op 16 mei
1940 de klokken in Nederland gelijk
met Berlijn. Na de oorlog werd de
klok niet terug gezet.
(Red: Bij mijn recherche van
publicatie over onze vereniging
werd tijdens de oorlog in tijdtabellen
in Hemel en Dampkring geregeld
een extra kolommetje toegevoegd
zodat naast de ‘Duitse tijd’ ook de
‘Amsterdamse tijd’ genoemd werd.)

Vervolgens was het woord aan
Henk de Groot. Zijn
voordracht gaat over
het waarnemen van be-
dekkingen door kleine
planeten. Henk gaat
hier zeer professioneel
aan het werk. Hij dok-
tert de eigenschappen
van de Watec helemaal
uit zo betrouwbaar mo-
gelijke waarnemingen
te kunnen doen. Daar
zijn het speciaal de ei-
genschappen van de
Watec. De gevoelig-

heid, de nauwkeurigheid en natuur-
lijk waarnemingen! Op dit moment
is Henk onze aktiefste waarnemer
op het gebied der bedekkingen door
kleine planeten. In het jaarverslag is
die lijst te zien.
Henk ging uitgebreid in op de be-
dekking door de planetoïde Metis.
Die bedekte in december 2008 een
ster, waarbij de magnitude drop
slechts 0,11 bedraagt. Visueel is de
bedekking niet te onderscheiden van
de luchtonrust, maar met behulp van
de softwareprogramma’s LiMovie
en Occular is toch een bedekkings-
tijd vast te stellen met een redelijk
grote zekerheid. Verder bleek
de planetoïde 1998 XH2 nogal van
koers af te wijken. Hij bedekte ei-
genlijk tegen de verwachting in een
ster in februari 2009. De bedekking
is rakelings en in de weergave zijn
mooie diffractiepatronen te zien in
de grafische uitwerking.



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

11

Er was weer een pauze geprogram-
meerd. Immers, het onderling con-
tact is ook een van de belangrijkste
redenen om een sterbedekkersdag
te houden. Pauzes zijn altijd te kort,
er is dus altijd veel te vertellen. On-
derlinge ervaringen maar ook hele
gezellige kletspraat. En als de koffie
en thee dan goed is, dan kan er ei-
genlijk niets mis gaan.

Het laatste lezingen blok begon met
de voodracht van Henk Bril over
zijn grote vriend Murphy. Je weet
wel, die plaaggeest die maar al te
vaak expedities in het honderd laat
lopen. Dit keer ging het om de ra-
kende bedekking van SAO 76970
op 31 maart. Henk was helaas de
enige waarnemer in Nederland. Ons
zeer gewaardeerd Duits DOA-lid
Eberhard Bredner ging naar het
drielandenpunt om de rakende waar
te nemen. Eberhard is daar zeer fa-
natiek. Om deze rakende bedekking
waar te nemen was zijn trip, heen
en terug, meer dan 400 km. Wij ne-
derlanders doen het wat zuiniger.
Voor Henk was het bijna een thuis-
wedstrijd. Hij heeft waargenomen
vanuit België. Nou ja, ook maar net.
Hij stond in verbinding met
Eberhard via zijn mobieltje. Beide
hadden succes! Daar zullen we bin-
nenkort in Occultus nog meer over
lezen.

Aan het slot van de dag hield Adri
een presentatie over de onderlinge

bedekkingen van de
Jupiter-maantjes. Maar
voordat hij daar aan
toe kwam had hij even
zitten goegelen op
DOA. Meer dan 23,5
miljoen verwijzingen!
Gelukkig niet allemaal
naar ons. Je komt de
vreemdste sites tegen.
Natuurlijk zit er ook die
zonderlinge groep
waarnemers van ster-
bedekkingen bij. Maar

ook een verzekeringsmaatschappij,
een assurantiekantoor, maar ook
videogames en afkortingen zoals
“Dead on Arrival” of “Dead or

Alive” etc.
(Red. Op http://
www.acronymfinder.com/
DOA.html vind je 148 betekenissen.
Die van ons staat er nog niet bij!
Wel al opgegeven!)
Bij het waarnemen van onderlinge
bedekkingen van de Jupitermaantjes
is de lichtafval vaak erg klein. Veel
meer dan ca. een halve magnitude
wordt het niet. Dat geeft al gelijk
aan hoe lastig dit visueel waar te
nemen is. Je kunt dit in principe al-
leen goed doen door digitaal aan de
slag te gaan. Met een Watec bij-
voorbeeld. Daarna het videootje
uitwerken. Zorgen dat de pixels
niet verzadigd zijn, voldoende lange
intergratietijd dat je geen last hebt
van de scintilatie. Hij liet zo voor-

beelden zien hoe het volgens de he-
ren geleerden niet moet en hoe het
wel moet.
Iets kwam ons erg bekend voor...
Wie zat ook al weer op de post...

Om kwart over vijf, veel later dan
gepland, sloten we de sterbedek-
kersdag af. Geen moment was ons
lang gevallen. Zeer geanimeerde
gesprekken en discussies hadden
deze dag weer heel goed doen sla-
gen. Weer eens bewees zich dat de
sfeer op zo’n Sterbedekkersdag wel
heel erg gezellig is.
Maar klaar zijn we nog niet. Nee,
eigenlijk zou nu de hele dag al afge-
lopen zijn, maar we moesten de

jaarvergadering nog
doen.
Harrie beloofde deze
in een record tempo te
doen. “Dat zal je niet
lukken liet”, liet Henk
Bril weten, “want dat
staat op 8 minuten een
keer in Roden!”. Het
lukte ook niet. Maar
ruim drie kwartier later
konden we toch voor
de hongerige magen
ons op weg maken
naar Chinees-Indisch

Restaurant “Peking” in Twello om
daar te gaan wokken. Zij die niet
meegingen werd alvast een goed
thuiskomst gewenst.
En ook bij de chinees was het weer
heel gezellig!
Tegen 21h15 MEZT vertrokken we
allen huiswaarts.
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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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Predictions : 26 Period : 01/07/2009 - 01/10/2009
City : Utrecht Observer : Sonneborgh
Aperture : 10 cm Experience : 1

Longitude : 05 07 44.4 E Latitude : 52 05 09.6 N Altitude : 0

Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association.
Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1 Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts

Date Day Time A P XZ Mag Al Az Sn CA Dia
dmy hms s o o o o cm

03-07-2009 Fri 21:57:04 5 D 21975 5.0 11 194 -11 +21°N 7
10-07-2009 Fri 02:21:36 1 R 29483 5.3 22 190 -8 +63°S 7
16-07-2009 Thu 23:53:12 1 R 3617 5.7 9 68 -17 +48°S 6
18-07-2009 Sat 01:57:27 2 D 4911 2.8 21 77 -11 -23°N 8

18-07-2009 Sat 02:02:51 1 R 4874 4.1 22 79 -11 +60°N 4
18-07-2009 Sat 02:17:35 3 R 4900 6.3 24 81 -10 +26°N 6
18-07-2009 Sat 02:20:38 1 R 4897 7.0 24 82 -9 +59°S 8
18-07-2009 Sat 02:24:28 2 R 4911 2.8 25 82 -9 +36°N 4

18-07-2009 Sat 02:26:28 1 R 4901 7.0 25 83 -9 +74°S 8
18-07-2009 Sat 02:30:45 1 R 4905 7.3 26 84 -9 +84°N 9
18-07-2009 Sat 03:03:23 1 R 4951 6.5 31 90 -5 +62°S 7
18-07-2009 Sat 03:14:21 1 R 4958 5.1 32 92 -4 +62°N 4

18-07-2009 Sat 03:15:12 1 R 4957 3.6 33 92 -4 +81°N 4
12-08-2009 Wed 00:35:08 1 R 2221 6.2 36 115 -22 +56°S 8
17-08-2009 Mon 02:43:21 1 R 9439 6.5 20 76 -14 +62°N 6
17-08-2009 Mon 03:07:24 1 R 9472 6.8 24 80 -11 +89°S 7

17-08-2009 Mon 03:28:59 1 R 9511 6.4 27 84 -9 +54°N 6
30-08-2009 Sun 19:15:14 2 D 26288 5.6 12 168 -7 +62°N 8
04-09-2009 Fri 00:42:28 1 D 30585 5.3 27 207 -29 +57°N 8
05-09-2009 Sat 20:07:27 1 R 31840 4.5 17 110 -16 +88°N 6

09-09-2009 Wed 19:43:22 2 R 3943 4.7 3 58 -15 +20°N 10
10-09-2009 Thu 22:41:41 1 R 5292 5.5 21 78 -32 +45°S 6
13-09-2009 Sun 04:00:27 1 R 8805 7.4 51 119 -11 +88°N 10
13-09-2009 Sun 04:10:56 2 R 8835 7.1 52 122 -10 +45°N 9

15-09-2009 Tue 04:25:56 1 R 12679 5.9 33 102 -8 +72°S 4
16-09-2009 Wed 04:40:20 1 R 14171 6.7 23 98 -6 +84°S 8
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Rakende Antares-bedekking:

goudhaantjes hebben geluk!
Door Eric  Limburg

Op 18 februari jl. zou er een ra-
kende Antares bedekking te zien
zijn in West Australië (WA). De
lijn, zie figuur 1, maakt duidelijk dat
het hier een bedekking betrof die in
de Outback zou plaatsvinden.
Kortom, er moest gereden worden.
Maar liever een eind rijden dan 19
jaar wachten voor de volgende
kans: dit was de laatste in een reeks
(rakende) Antares bedekkingen. De
beslissing om te gaan werd vrij vlot
genomen. Nu moet je weten dat
Antares een dubbelster is: naast de
heldere pit is er een begeleider van
mag. 5.4 op een afstand van 2.8”.

Kortom het gaat hier om een dub-
bele rakende! Zoals je eveneens in
figuur 1 ziet was de maan afne-
mend (40%-). Antares zou op een
hoogte van 53° staan op het mo-
ment suprème, bij een cusp angle
van 10°, terwijl de zon op een
“hoogte” van -22° ervoor zorgde
dat het nog goed donker was.
Kortom een ideale rakende!

Belangstelling voor deze rakende
was er van oude rotten zoals
David Dunham (USA) en Dave
Herald (Canberra, auteur van Oc-
cult), en Dave Gault (regionale

coördinator Australië en Afrika
voor sterbedekkingen door de
maan). Ik gaf een lezing bij de
Astronomical Society of Western
Australia (ASWA) en wist 2 men-
sen dusdanig te enthousiasmeren
dat ze absoluut mee wilden doen.
Voor beiden was het hun eerste ra-
kende expeditie. Eén ervan, Greg
Bolt, is een vervente waarnemer
van sterbedekkingen door
planetoïden, en hem hoefde ik niet
veel uit te leggen. De andere, David
Young, concentreert zich meer op
astrofotografie. Beide zijn toffe ke-
rels.
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Er waren drie locaties waar waar-
genomen zou kunnen worden: ten
zuiden van Mount Magnet, even ten
noorden van Kalgoorlie, en langs de
Eyre Highway “in de buurt” van
Cocklebiddy. Normaalgesproken,
omdat het zomer was, zou de kans
van slagen zeer, zeer hoog zijn. Er
is slechts 1 weerssituatie die roet in
het eten zou kunnen gooien: wan-
neer een tropisch lage drukgebied in
het noorden van WA zich zou ver-
binden met een lage drukgebied in
de Great Australian Bight, het wa-
tertje ten zuiden van WA. En, na-
tuurlijk, kregen we juist hiermee te
maken!!! Er was een wolkenband
die zich uitstrekte over een lengte
van bijna 2000 km (!) en die onge-
veer parallel liep met en bewoog in
de richting van de rakende lijn. Hoe
krijg je het voor elkaar! We besloten
ons geluk in de goudstad Kalgoorlie
te beproeven. Daags voor de be-
dekking vertrok ik om 5 uur ’s mor-
gens om die dag een afstand van
711 km af te leggen. Onderweg zag
ik in het oosten dat Mercurius,
Jupiter en Mars in elkaar’s gezel-
schap waren. Het werd licht en in
de verte zag ik de bewuste wolken-
band die de boel zou kunnen verpes-
ten. Na enige tijd reed ik onder een
gesloten wolkendek. Na 200 km rij-
den kwamen er eindelijk gaten in de
bewolking. Brede opklaringen wer-
den afgewisseld met wolkenbanden.
In het plaatsje Southern Cross (ja-
wel) aangekomen (zie figuur 2) was
een grote goudmijn te zien. Enkele
protsige gebouwen herinnerden aan
de tijd dat hier vele goudzoekers te
paard of te voet naar toe kwamen
om rijkdom te zoeken. En dan komt
de kruising met de hoofdstraat en
deze heet... Antares street! (zie fi-
guur 3) Wat een verrassing. En
Antares is niet alleen: alle straat-
namen zijn vernoemd naar sterren-
beelden en heldere sterren (figuur
4). Na Southern Cross verandert
het landschap snel. Terwijl je daar-
voor urenlang langs weidse akker-

bouw velden rijdt, is er nu alleen
nog maar natuur, natuur, natuur. De
weg lijkt in het oneindige te verdwij-
nen (figuur 5) en naast de weg zijn
aan de ene kant electriciteitsdraden
en aan de andere kant een waterlei-
ding die helemaal van Perth naar
Kalgoorlie een eeuw geleden werd
aangelegd. En dan, uit het niets,
duikt Kalgoorlie op, een stad met
30.000 inwoners en ’s werelds rijk-
ste goudmijn.

In een motel trof ik David en Dave
H. aan. We worden allemaal een
dagje ouder dacht ik toen ik die bei-
den zag. David had ik in bijna 10
jaar niet meer gezien, en Dave zag
er 6 jaar geleden, toen hij in Zwit-

serland op bezoek was, beslist jon-
ger uit dan nu. Als gevolg van mijn
eigen zilverkleurig kapsel herkende
Dave mij ook niet onmiddellijk! En-
fin, we gingen op het internet kijken
wat de wolkenverwachting zou zijn
voor ons gebied. Het zag er niet
goed uit. Het was ook hier bewolkt
en nergens zag het er goed uit. Ik
blijf hier, gaf ik te kennen, omdat ik
de telescoop van Dave Y. bij me
had. En hij zou op z’n motor komen
en zou niet op dezelfde dag naar
Cocklebiddy kunnen doorrijden (nog
eens 5 uur rijden). Dat was te on-
verantwoord. (Overigens was Dave
Y. op weg naar Melbourne, hele-
maal aan de andere kant van het
land!) We gingen wat eten en, oh
wonder, het klaarde helemaal op!
Dave Y. en Greg doken even later
op en we gingen gezamenlijk een
kijkje nemen bij de Super Pit, het
grote, diepe gat dat gemaakt werd
om goud te winnen (figuur 6).

De tijd was nu gekomen om naar
onze waarneemlocatie te gaan. In-
middels was het weer bewolkt ge-
worden. Goed 50 km ten noorden

Figuur 2

Figuur 3
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van de stad vonden we uitstekende
plekjes om waar te nemen. Als
graffiti kunstenaar markeerde ik de
posten met een spuitbus (figuur 7).
We hebben in totaal 15 posten uit-
gezet omdat David 9 “mighty mini”
waarneemrobots meegenomen had
(zie figuur 8). Deze dienden op het
veld waar de maan zich zou bevin-
den op het moment suprème te wor-
den gericht. Automatisch en zonder
te volgen zouden deze dan beginnen
met het vastleggen van het schouw-
spel. We hadden de posten zo uitge-
kozen dat de waarnemers daar zou-
den gaan staan waar het maximum
aantal te verwachten verschijnselen

zou zijn. In dit geval betekende dat
dat we (veel) meer bedekkingen
van de begeleider van Antares dan
van de hoofdster zouden gaan
waarnemen.

’s Avonds, na het eten, gingen de
anderen in het motel slapen. Ik had
ervoor gekozen om dat in de auto,
op m’n waarneemstek, te doen. Af
en toe deed ik een oog open, en zag
geen sterren, maar wel bliksem in
het zuidwesten. Om half vier gaat
de wekker. Greg komt net aangere-
den op z’n motor. Ik kijk omhoog en
zie de maan: “GOOD MORNING
MOON” schreeuwde ik opgetogen.

Er waren gaten in de bewolking te
zien! En ik zag Antares. Ik leverde
Greg’s spullen snel af op zijn
waarneemplek en ging vervolgens
aan de slag om bij mij de boel op te
stellen. Alles werkte. Zelfs op mo-
menten dat de bewolking zo dik was
dat ik de maan met het blote oog
niet meer kon zien, zag de Watec
de maan en, belangrijker nog,
Antares nog altijd. Ik wist het nu: dit
kan niet meer fout gaan! En net 5
minuten voor de bedekking kwam
de grootste van een reeks
opklaringen voorbij. Soms was het
zicht goed, soms waren er wat
wolkenflarden. Ik startte de waar-

Figuur 4
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neming om 4:41 lokale tijd. De beel-
den gaan rechtstreeks van de
Watec via een framegrabber naar
m’n laptop. Eerst verdwijnt de hel-
dere pit Antares A, dan een se-
conde later de begeleider Antares
B! B komt weer tevoorschijn, ver-
dwijnt even later weer, een flits!,
komt en gaat weer, komt weer te-
rug, en dan, boem Antares zelve
duikt weer op,
WOOOEEEEEHAAAAA!!!, duikt
dan weer weg, B duikt weer weg,
komt tevoorschijn, weer weg, komt
geleidelijk weer tevoorschijn, en
dan, geleidelijk, komt mijn Super Pit
Antares weer terug!!! Wat een
show!!! En dan bewolkt, compleet
en potdicht bewolkt, net nadat het
was afgelopen. Door het oog van de
naald zijn we gekropen!!! 16 Ver-
schijnselen heb ik kunnen waarne-
men. In meer dan 30 jaar waarne-
men heb ik nimmer zo veel tijdens
een rakende bedekking gezien. Wat
een hoogtepunt! Ook de anderen
hebben een goede oogst. We heb-
ben op 5 bemande en 1 onbemande
post in totaal 78 bedekkingen waar-
genomen, een zeer rijke oogst. He-
laas heeft David zijn “mighty minis”
niet kunnen gebruiken. De bewol-
king liet niet toe dat hij ze tijdig kon
richten.

Het heeft even geduurd voordat alle
waarnemingen binnen waren. Dat
verklaart waarom niet reeds in het
vorige nummer van Occultus aan-
dacht aan dit prachtige verschijnsel
kon worden gegeven. In figuur 9 zie
je het resultaat van de reductie. De
bovenste 6 lijnen laten de waarne-
mingen van Antares A (mag. 1.08),
en de onderste 6 die van Antares B
(mag. 5.4) zien. Zoals te zien is ko-
men de waarnemingen goed over-
een met die van de oranje gekleurde
lijn. Het betreft hier een ACLPPP
curve die gebaseerd is op 53 waar-
nemingen die op 21-10-1973 gedaan
werden. Sommige waarnemingen
die gedaan werden op post 6 door
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David waren meer onzeker als ge-
volg van de bewolking. Dit is met
name te zien bij zijn laatste waarne-
mingen van Antares B (rechts on-
derin de figuur). Middels LOW kon
een shift op 0.11” zuid vastgesteld
worden. De berekende en waarge-
nomen lijnen bleken slechts 240 me-
ter van elkaar te liggen.

Al met al was dit een fantastisch
afscheid van deze reeks van
Antares bedekkingen. Eén ding
weet ik zeker: als Antares weer ra-
kend bedekt gaat worden, ben ik
zeer zeker van de partij. En de vol-
gende keer wil ik daar gaan staan
waar de hoofdster zelve de hoofdrol
speelt. En mocht ook jij dan van de
partij willen zijn, noteer dan alvast

de volgende datum in je agenda: 10
juni 2025 (!) Dan vindt er eentje
plaats op een afstand van slechts 18
km van mijn huis! Na afloop is er,
net zoals destijds in 1997 bij mij
thuis in Almere, een BBQ feest.
Voor zo’n gelegenheid zal de dan
bejaarde Boelie ongetwijfeld weer
z’n behaarde apepak uit de kast ha-
len. Dat wordt weer lachen!

Figuur 9

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2009

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats
A 13-08-09 wo/do 01:56 92979 6,1 45 118 -18 7N 58- DOA Emmen

DOA Eerbeek
VVS Turnhout (B)

A 26-11-09 do 17:44 X31725 6,5 37 155 -18 ?S 67+ VdS Dolberg (D)
B 28-11-09 za 19:18 92310 7,1 49 156 -34 14S 85+ DOA Rülerfeld (D)

DOA Zevenaar
VVS Turnhout (B)
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DCF-77 op tilt
Door Harrie  Rut ten

Als je vaak achter je telescoop zit waarnemingen te doen, of tegenwoordig meer achter de monitor dan het oculair,
dan valt je normaliter niet op dat je DCF-77 signaal wel eens aan de haal kan gaan. Natuurlijk hoor je af en toe de
pips van het DOA klokje raar doen en dan denk je dat er een reflectie is. Maar ach, je hebt je stopwatch
gesynchroniseerd en dan is er niets aan de hand.

Sinds ik echter met de Watec 120N
waarnemingen doe, heb ik altijd de
ACH 77 bij de hand om timingen te
doen van hele zwakke sterren die
wellicht niet meer in de ruis van het
signaal van het stilstaande beeld
zichtbaar zijn, of toch mee te pikken
heb je een dubbele controle. Verder
loopt op de achtergrond altijd een
gesynchroniseerde stopwatch mee.
Redundantie genoeg dus. Het is dus
een heel gepiep in mijn sterren-
wacht. Murphy zal me niet te pak-
ken krijgen.

Maar toch, het leven staat vol ver-
rassingen. Op vrijdag 29 mei 2009
had ik prachtige pips, het blokje van
de time inserter lichtte netjes op in
het beeldscherm. Plotseling werd
het een wanordelijk gepiep en werd
het vervolgens muisstil (op het kwa-
ken van de kikkers in onze vijvers
na). Help, waar is mijn DCF sig-
naal. Geen gepiep, geen oplichtend
blokje. Toch maar video opnemen
en timen met de ACH-77. Die liep
gelijk met de gesynchroniseerde
stopwatch.
Mijn DCF wekkertje op de tafel
naast het beeldscherm liet geen ont-
vangst signaal zien en de grote DCF
wandklok in de andere sterrenwacht
idem dito.

Toen ik de videobeelden van een
aantal waarnemingen uitwerkte zag

ik inderdaad geen oplichtend blokje.
Dit was bij de video-sequenties van
22h52m49s-22h52m54s MEST
22h56m50s-22h57m05s MEST
23h08m14s-23h08m19s MEST
23h41m11s-23h41m25s MEST
23h44m12s-23h44m26s MEST
23h49m21s-23h49m34s MEST

Daags erna een posting naar Plan-
occult, Moonoccult en Graze wie er
nog meer problemen had gehad. Ik
kreeg reacties van Esdert Edens die
ook problemen had. Ook Jean
Lecacheux had problemen. Hij had
dat thuis geconstateerd. Verder
kreeg ik een mailtje van Nicolai
Wünsche (hij was ook op de ESOP
XXV in Leiden) die al vaker proble-
men had gehad. Hij gaf me twee
links. De ene gaat over zender pro-
blemen: http://www.ptb.de/de/org/
4/44/442/dcf77_verf.htm
Maar ook uitdovingseffecten kun-
nen een rol spelen t.g.v. interferen-
tie met de ruimte golf en grond-golf.
Die link is http://www.ptb.de/de/
org/4/44/442/dcf77_weite.htm .

Ik had die sites bekeken en vond
contactadressen. Ik trok de stoute
schoenen aan en vroeg of dat kon
zijn. Het PTB is het Physikalisch-
Technische Bundesanstalt en ver-
antwoordelijk voor het DCF-77 sig-
naal. Ik richtte de mail direct aan
dr. Bauch die DCF in zijn porte-

feuille heeft (die naam had ik via via
op de site en publicaties gevonden).
Dus geen vraag via het contact-
formulier. Ik had mijn vraag natuur-
lijk toegelicht met mijn waarnemin-
gen op het gebied van ster-
bedekkingen en dat die tijdmetingen
wetenschappelijk werk betrof. Tot
mijn verbazing kreeg ik tweede
Pinksterdag antwoord uit Parijs om-
dat hij daar met vakantie was!!! Dr.
Bauch antwoordde en was zeer in
zijn nopjes met de betekenis van het
DCF-77 signaal voor onze waarne-
mingen. Hij deed uitgebreid uit de
doeken wat er aan de hand kon zijn.
In de zomermaanden is het meest
voor de hand liggend dat onweer in
Frankfurt is en dan de zender uit de
lucht gaat. Om zeker te zijn zal hij
zijn collega dhr. Becker opdracht
geven de controlestrook te checken.
Daags erna kreeg ik al antwoord
van dhr. Becker en het bleek inder-
daad te kloppen. De DCF-zender
was gedurende die tijdvensters uit
de lucht geweest. Sterker nog, hij
gaf zelfs het gehele venster aan en
dat was van 22:03 tot 23:14 en van
23:40 tot 23:56 MESZ. Natuurlijk
was mijn volgende vraag of ik op de
site kan vinden wanneer de zender
eruit gelegen heeft. Dr. Bauch ant-
woordde weer uit Parijs. Zij mogen
van overheidswege de tijden dat
geen tijdsignaal is uitgezonden niet
publiceren. Dit zou allerlei juridische
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consequenties hebben. Wel kunnen
mensen die problemen hebben ge-
constateerd vragen stellen. Dat had
ik dus gedaan.
De reden dat een zender eruit gaat
is ook onderhoud. In dat geval is er
een redundante zender en is er
maximaal 2 minuten geen tijd-
signaal. Dat is altijd overdag.

Dat het alles bij elkaar toch wel va-
ker voorkomt blijkt overigens wel uit
de grafiek op hun site.

Terwijl ik dit zo aan het schrijven
ben, herinner ik me een artikeltje
van Jan Boonstra in Occultus 48
van maart 1997 (pag.11). Jan vroeg
zich toen af wat het probleem zou
kunnen zijn, hij dacht aan een door
de computer geproduceerde storing.
Welnu, dat soort klokjes
synchroniseert automatisch ca. 1x
per dag. Als er dan net een storing
is geweest, synchroniseert deze dus
niet. De drift van de klok kan dan
voor verschillen zorgen. Jan Maar-
ten merkte dan ook terecht de re-
dactionele opmerking dat je nooit

Figuur 1. Bovenstaand grafiek is het aantal keren dat de zender in
2007 en 2008 niet uitzond. Toch nog 7x langer dan een half uur! Dit
zijn alle uitvallen, dus t.g.v. onderhoud, onweer, ijsregen en storm.

mag vertrouwen op het display, al-
leen maar op de pips.
Mijn waarnemingen kon ik nog wel
vertrouwen. De drift van de klok in

een uurtje zal geen tienden van een
seconde zijn...

Resultaten waarnemingen

Tijdens de ledenvergadering in Bussloo heeft Hans Govaarts bedankt voor zijn jarenlange werk als
verzamelaar van de waarnemingen aan sterbedekkingen door onze leden, en als aanspreekpunt met (toen
nog) ILOC. Er is toen ook een plaatsvervanger benoemd.

Graag vanaf heden alle waarnemingen aan sterbedekkingen door de Maan sturen naar Monique de Kock
(e-mail jmwinkel@hetnet.nl). Zij draagt zorg voor een eerste controle en het doorsturen naar IOTA-ES.

Agenda

28-30 augustus 2009 – ESOP XXVIII te Krakow, Polen
7 november 2009 – amateur bijeenkomst te Goirle
24 april 2010 ? – amateur bijeenkomst te Roden
8 mei 2010 – jaarvergadering KNVWS
15 mei 2010 ? – Sterbedekkersdag te Bussloo
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Sterbedekkingen door

Planetoïden
1 juli 2009 - 1 oktober 2009

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.

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

Kunming

Op 30 maart hebben Henk de Groot
en Jan Maarten Winkel naar (3650)
Kunming gekeken, maar hadden
geen bedekking.

Sykes

Op 3 april hebben Henk de Groot en
Alex Scholten naar (4438) Sykes
gekeken, maar hadden geen bedek-
king.

Het afgelopen kwartaal

Op 23 maart werd door Lecacheux
en Frappa (Frankrijk) een bedekking
door (110) Lydia waargenomen met
een duur van 3,57 resp. 4,93 secon-
den.
Op 6 april werd door Audejean
(Frankrijk) een bedekking door
(1242) Zambesia waargenomen met
een duur van 6,10 seconden.
Op 12 april werd door Casas e.a.
(Spanje) een bedekking door (207)
Hedda waargenomen met een duur
van 2,2 seconden.

Op 21 april
werd door
Stark (Duits-
land) een be-
dekking door
(197) Arete
waargenomen
met een duur
van 2,42 secon-
den.
Op 27 april
werd door
Dangl (Oosten-
rijk),
Majchrovic e.a.
en Gajdos (Slowakije) een bedek-
king door (776) Berbericia waarge-
nomen met een duur van 5,10 en
4,94 seconden.
Op 1 mei werd door Bolzoni (Italië)
een bedekking door (1252) Celestia
waargenomen met een duur van 1,8
seconden.
Op 16 mei werd door Lecacheux
(Frankrijk) een bedekking door
(207) Hedda waargenomen met een
duur van 5,74 seconden.
Op 19 mei werd door Pallares
(Spanje) een bedekking door (536)
Merapi waargenomen met een duur
van 12,0 seconden.
Op 19 mei werd door Dangl (Oos-
tenrijk) een bedekking door (1247)
Memoria waargenomen met een
duur van 3,66 seconden.
Op 13 juni werd door Canales
(Spanje), Caquel e.a. en Colas/
Leroy (Frankrijk) een bedekking
door (978) Aidamina waargenomen
met een duur van 3,36 3,69 resp.
3,60 seconden.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn er
10 bedekkingen geselecteerd. Maar
houdt ook de last minute astrometry
op PLANOCCULT in de gaten
voor de andere sterbedekkingen.
Zie voor het zoekkaartje voor de be-
dekking door Lilaea het vorige num-
mer van Occultus. Kijk in alle ge-
vallen 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 pagina staan ook de zoek-
kaartjes zoals deze in Occultus ge-
publiceerd worden.
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 JULI 2009 - 1 OKTOBER 2009

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

vr 10-07 22.53 18 169 213 Lilaea 85 km 11.3 Noord Afrika
vr/za 25-07 01.10 14 230 838 Seraphina 63 km 14.2 Engeland
za/zo 02-08 03.11 33 114 589 Croatia 93 km 15.0 Engeland

wo/do 27-08 03.24 38 114 52 Europa 278 km 11.9 Noord Afrika
za 29-08 20.57 17 132 327 Columbia 36 km 13.5 Middellandse Zee

vr/za 05-09 03.15 50 110 111 Ate 139 km 13.0 Engeland
di 08-09 20.44 32 136 96 Aegle 174 km 12.6 Noord Afrika

za/zo 20-09 04.49 59 150 405 Thia 129 km 14.0 Spanje
wo 23-09 23.44 63 207 790 Pretoria 176 km 12.9 Scandinavië
di 29-09 18.39 16 187 554 Peraga 99 km 13.7 Noord Afrika

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

vr 10-07 TYC 6304-01595-1 8.2 19h18m.3 -19o22' 3.1 9s
vr/za 25-07 TYC 5698-03353-1 10.2 18h27m.8 -11o44' 4.0 7s
za/zo 02-08 TYC 0664-00875-1 10.3 03h47m.0 12o58' 4.7 4s

wo/do 27-08 HIP 25372 8.5 05h25m.7 16o38' 3.5 11s
za 29-08 TYC 5820-00808-1 10.3 22h59m.5 -09o39' 3.2 3s

vr/za 05-09 TYC 1856-00666-1 9.2 05h29m.5 27o51' 3.8 6s
di 08-09 TYC 0568-00661-1 10.5 22h47m.6 02o02' 2.3 11s

za/zo 20-09 HIP 29757 9.2 06h16m.0 23o47' 4.9 7s
wo 23-09 TYC 2253-01098-1 10.9 23h26m.6 26o49' 2.1 14s
di 29-09 TYC 6295-00242-1 10.7 19h08m.3 -21o40' 3.0 9s

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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