
Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Nummer 122 oktober 2015



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Colofon

President: IBAN: Contributie: Eindredakteur:

H.G.J. Rutten NL48INGB0008365600 2015: 20 euro J.M. Winkel

  t.n.v. Nederlandse    

Secretaris: Vereniging van Abonnement: Digitale vormgeving:

H. de Groot Waarnemers van 2015: 25 euro R. Kreuzen

  Sterbedekkingen    

Penningmeester: te Zeddam Oudere nummers: Redaktie-adres:

J.M. Winkel   7,50 euro J.M. Winkel

  BIC: (voor zover aanwezig) Benedendorpsstraat 18

K.v.K.: INGBNL2A   7038 BC Zeddam

40483445   Home-page:  

Te Utrecht   www.doa-site.nl ISSN: 2352-216X

Occultus
is een uitgave van de
Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen
 

Bestuur
 

 

Contact adressen
H.J. Bril Voorzitter waarneemcie H.G.J. Rutten  

Burg. F.A. Cortenplein 28 Waarnemingsleider Zuid Boerenweg 32  

6118 GA Nieuwstadt   5944 EK Arcen  

T: 046 – 4858456   T: 077 – 4731347  

E: henkbril@gmail.com   E: h.g.j.rutten@home.nl  

A.A. Gerritsen Rakende sterbedekkingen J.M. Winkel Totale sterbedekkingen

Rosa Spierlaan 280 Eclipsen Benedendorpsstraat 18 Contactpersoon IOTA-ES

1187 PH Amstelveen Contactpersoon IOTA 7038 BC Zeddam Bedekkingen planetoïden

T: 020 – 6476458 Rekenaar T: 0314 – 652476 Ledenadministratie

E: adri.gerritsen@ziggo.nl Waarnemingsleider West E: jmwinkel@hetnet.nl Redaktie

      Verkoop

H. de Groot Correspondentie-adres   Waarnemingsleider Midden

De Gildekamp 10-11      

6545 KA Nijmegen      

T: 024 – 3783510      

E: hajedegroot@hetnet.nl      

2



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Redaktioneel
Op 20 september is Roelof
Boschloo overleden. Hij had ver
uit de meeste waarneemjaren en
heeft ongeveer 1300 bedekkingen
geklokt. Verderop vindt u een In
Memoriam aan de hand van Har
rie Rutten.
 
ESOP XXXIV in Hannover ligt
alweer achter ons. Harrie Rutten
heeft onze club vertegenwoor
digd, samen met Eberhard Bred
ner, Henk  Groot en Wim Nobel,
en laat u meegenieten van deze
zeer geslaagde symposium. In
2016 wordt de 35ste ESOP gehou
den in Engeland. Een ideetje om
eens te bezoeken?
 
In het komende jaar 2016 vindt er
weer een Mercurius overgang
plaats. Henk de Groot praat u
alvast even bij.
 
Tijdens het voorjaars symposium
in Hoogeveen heeft Jan Maarten
Winkel het resultaat getoond van
de zeer geslaagde waarneming aan
de sterbedekking door (216) Kle
opatra. Er werden in Europa door
vele waarnemers meer dan 30
koorden bepaald aan deze zeer
vreemd gevormde kleine planeet.
Wat er in Hoogeveen getoond
werd, staat nu ook verderop in
deze Occultus.
 
Ik wens u veel leesplezier met deze
Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Foto: plaatje uit het filmpje van Anke Boschloo t.g.v. de uitreiking van de Dr. J. van der Biltprijs aan Roelof op 15
november 2014.

In Memoriam - Roelof Boschloo
18 maart 1932 – 20 september 2015
 
Als de waarnemer met de meeste dienstjaren de Dr. Jan van der Bilt-prijs uitgereikt krijgt voor zijn 50-jarige pe
riode van het visueel waarnemen van sterbedekkingen, dan hoop je dat hij, ondanks zijn hoge leeftijd, toch af en
toe de kijker weer richting maan zwenkt. Dit optimisme werd een beetje, en begrijpelijk, getemperd toen Roelof
op de video, die zijn dochter Anke gemaakt had ter gelegenheid van deze feestelijk gebeurtenis op 15 november
2014, nog geen jaar geleden, bekend maakte dat hij niet meer zou waarnemen. Dan hoop je dat de nestor der
waarnemers nog lang in ons midden mag zijn. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.
 
Wij gedenken Roelof als een stille harde werker. Vanaf zijn boerderij ‘De Baankreis’ (naam van de boerderij sinds
de 15e eeuw!) nam hij sinds 1965, zonder onderbreking, waar en elk jaar zond hij zijn waarnemingen in. Hij deed
zijn waarnemingen vanuit zijn zelfgebouwde sterrenwacht (in 1965 al!) en nam meer dan 1300 sterbedekkingen
door de maan waar. Eerst met een 30cm zelfbouw Kutter-telescoop, later met een zelfbouw 30 cm Newton. Ook
bouwde hij zijn eigen nauwkeurige elektromagnetische klok naar voorbeeld van de beroemde klokken van Vas
tenholt en Van der Meulen.
 
De jaren zestig waren zeer magere jaren en dankzij het volharden in waarnemingen door Roelof groeide het
aantal waarnemingen weer en bereikte onze vereniging getallen die haar maakte tot de groep der actiefste vereni
gingen op dit gebied wereldwijd. Vaak was Roelof de productiefste waarnemer want in zijn 50 jarig-waarneemschap
stond hij maar liefst negen keer aan de top.
 
Dat hij moge ruste in vrede.
 
Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en kleinkinderen.
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ESOP 34 in Hannover
Door Harrie Rutten
 
Meestal beginnen de voorbereidingen voor een bezoek aan de komende ESOP al in het voorjaar met het zoeken
naar goedkope vluchten naar het dichstbijzijnde vliegveld van de ESOP-site. Dat was nu slechts 11 km vanaf het
hotel en 14 km vanaf de ESOP-site. Maar met de ESOP in Hannover kies je daar natuurlijk niet voor want Han
nover is, rechtstreeks vanuit Arcen, te doen in ruim drie uur. Zelfs zonder de vlucht zelf zou de reis- en wachttijd
langer zijn. Bovendien kon ik de autorit combineren op de heenweg met een bezoek aan telescoop leverancier
Bresser in Rhede en de terugweg een bezoekje aan Arnd Latußek, voorzitter van de sterrenclub in Hildesheim,
onder de rook van Hannover en populariserende leraar aan het gymnasium aldaar met betrekking tot sterrenkun
de, die verleden jaar met een groepje leerlingen de Reiff-preis kreeg. Zeg maar de Jonge Onderzoekers. 13-jarigen
hadden waarnemingen gedaan en uitgewerkt aan kleine planeten. Super! Ik had hem ontmoet op de Kleinplane
tentagung in Heidelberg en we raakten zo bevriend en hebben elkaar al enkele malen ontmoet.

Achterste rij: Bernd Gährken (D), Volker Neubert (D), Esa Vilenius (D), Len Entwisle (GB), Vaclav Priban (CZ),
Stefan Jordan (D), Nick Turner (GB), Astrid Farago-Teuscher (D), Martina Haupt (D), Sven Andersson (D),
Dietmar Büttner (D), Wim Nobel (NL), Michael Busse (D), Eberhard Riedel (D), Andrea Turner (GB), Andrey
Plekhanov (RU), Nicolai Wünsche (D), Bruno Sicardy (F), Roman Kostenko (UA), Andreas Tegtmeier (D),
Alexander Pratt (UK), Henk de Groot (NL), Marek Zawilski (PL), Brigitte Thome (D), Peter Lindner (D),
Wolfgang Rothe (D), Carles Schnabel (ES), Otto Farago (D), Oliver Klös (D), Metta Busse (D), Wolfgang
Beisker (D), Hans-Joachim Bode (D).
Gehurkt: Christoph Bittner (UK), Harrie Rutten (NL), Jan Manek (CZ), Konrad Guhl (D), EberharD Bredner (D)
Niet op de foto: Mike Kretlov (D)

Was wel leuk zo, hoefde niet extra
vroeg uit het bed en de reis ging
voorspoedig. Geen files tot Rhede.
Ook niet verwonderlijk, want dat
waren allemaal Landstrassen, hier
zou je zeggen: provinciale wegen.

Nadat het zakelijke bij Bresser was
besproken werd de reis voortgezet
naar Hannover. Wat is dat toch
handig, zo’n navigatie in je auto.
Vooral als je hem hebt ingesteld dat
hij bij de juiste verkeersinformatie,

bijv. blokkade van een weg, automa
tisch een nieuwe route zoekt. Dat
had ik dus. Ik kreeg die melding en
werd meteen bij de eerste afslag van
de snelweg afgestuurd. Dacht nog,
zal ik of zal ik niet. Maar goed ook
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want toen ik even later weer de snel
weg overstak via het viaduct zag ik
al voor zover ik kon kijken een file
en nog geen vijf minuten later hoor
de ik op de radio dat de weg ten ge
volge van een ongeval dicht zat en
het wel drie uur kon duren voordat
de weg weer vrij was. Was dat even
mazzel hebben. Toen ik een tiental
kilometers verder weer de snelweg
werd opgestuurd was daar dan ook
helemaal geen verkeer op de snel
weg. Het systeem werkt dus!
 
Uiteindelijk kwam ik in hotel Loc
cummer Hof aan. Dat had ik een
maand of drie eerder geboekt via
Booking dot com. En omdat ik daar
een ijverige gebruiker van ben kwam
ik in aanmerking voor een aanzien
lijke korting: drie nachten voor 150
Euro in plaats van 99 Euro per nacht!
Na mijn bagage in de kamer opge
borgen te hebben op naar de ESOP
om me aan te melden. Een wandeling
van ca. 2 km. Lekker met dit weer.
De zon scheen (nog) volop. Opening
van de aanmelding was vanaf 16h00.
Ik kwam aan om 16h45 en wat
schetst mijn verbazing dat ik weer de
eerste was die zich aanmeldde. Dat
had ik niet verwacht. Er was weer
een hartelijk welkom en een prettig
weerzien met bekende gezichten. Ik
kreeg nog een groot dankjewel van
Michael Busse, ik had hem daags
ervoor met zijn 60ste verjaardag
gefeliciteerd via Facebook.
Dit keer was de ESOP niet in een
astronomische site, maar in de zaal
van een bijgebouw van de protes
tants-lutherse Pauluskerk. Dat wordt
dus geen rondleiding naar telesco
pen en andere astronomische appa
ratuur waar we veelal likkebaardend
naar kijken en kwijlen.
Al spoedig kwamen de volgende
deelnemers en werd het een gezellige
boel. We zaten buiten, het weer was
goed, alhoewel er donkere wolken
zich boven ons samenpakten. De
organisatie keek al met een bedenke
lijk gezicht naar boven, maar dat was
niet nodig. De zware wolken dreven
allemaal over, maar het was wel flink
wat afgekoeld. Intussen waren ook
Wim Nobel en Henk de Groot aan
gekomen. Henk was via een omweg
met de fiets gekomen. De hele rit was

Figuur 1. EberharD Bredner (l) en Eberhard Riedel

530 km! O.K. in zes dagen, maar dan
nog! Dit wekte grote verbazing bij
onze Duitse vrienden. Zóver fietsen?
Zij rijden het liefst nog met de auto
tot aan de kassa van de supermarkt
;-)
 
Ook hier werd de oorspronkelijke
traditie van de openingsavond van
de ESOP weer opgepakt, in de hoop
dat die in de toekomst zo door gaat:
een barbecue. Natuurlijk worstjes en
gelukkig ook een lekker lapje vlees.
Ook wat salades en drankjes. Het
was beregezellig. Deelnemers die je
alleen maar van de ESOP kent, maar
ook van de Kleinplanetentagungen,
van andere bijeenkomsten in Duits
land etc. En, bijna precies om 21h00
conform het programma was de
sluiting van de avond. Morgenoch
tend zou de eerste lezing om 9h be
ginnen. Ik wandelde terug, een stuk
je met EberharD Bredner mee, hij
was met openbaar vervoer vanuit
zijn hotel gekomen. EberharD
schrijft zijn voornaam tegenwoordig
met een hoofdletter D om verwisse
ling met Eberhard Riedel te voorko
men, ook een prominent lid van de
IOTA-ES. De wandeling terug naar
het hotel was net zo gemakkelijk als
de heenweg, bijna één rechte lijn
(daarom had ik dat hotel ook uitge
zocht).
‘s Morgens weer te voet, maar toen
ik daar naar toe liep viel mijn oog
wel op een zeer ongewone straat
naam: Sextrost, waar dat op slaat?

Geen idee, ook op het Internet werd
ik niets wijzer.

Figuur 2. Sextrost ?

Toen ik om twintig voor negenen
aankwam was er al een gezellige
drukte. Om iets over negenen open
de Hans Joachim Bode in zijn functie
van president van de IOTA-ES de
34ste ESOP die op 7 november 1981
ook in Hannover het levenslicht zag.
De eerste lezing was van Prof. Dr.
Stefan Jordan van het Max Planck
Institut in Heidelberg. Zijn lezing
had ik verleden jaar al in grote lijnen
gehoord tijdens de Kleinplanetenta
gung aldaar. De lezing ging over de
Gaia missie en liet zien welk ongelo
felijke prestaties van de Gaia satelliet
verwacht worden: posities, eigenbe
weging en parallax van 1 miljard
sterren, tot magnitude 20, nauwkeu
righeid van de positie: 20-25 micro
boogseconden voor sterren tot mag.
15, daarboven zou de onnauwkeu
righeid groeien tot 400 microboog
seconden bij sterren van mag. 20.
Precisiefotometrie van 1 miljard
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sterren,,, incusief lage resolutiespec
tra. Hoge resolutiespectra voor NIR
van 50-100 miljoen sterren. Getallen
om duizelig van te worden. Gaia
werd op 19 dec 2013 gelanceerd. De
eerste voorlopige en tussentijdse
catalogus komt in de zomer van 2016
uit, de hele catalogus in 2022. Om
een indruk te krijgen wat 25 micro
arcseconden is: 1,75 m op een af
stand van 15 miljoen km. of anders
gezegd: je weet de positie van de
dichstbijzijnde ster met een nauw
keurigheid van minder dan 5000 km!
Wat verwacht men te ontdekken met
Gaia? Ontdekking van: 1 tot 10 mil
joen sterrenstelsels, 5 miljoen qua
sars, 100.000 supernovae en extraga
lactische stelsels, 100.000 asteroïden,
100 miljoen dubbelsterren, 400.000
witte dwergen, 500.000 bruine dwer
gen, 50.000 exoplanitaire syste
men... Daarvoor zijn 272 miljard
positiemetingen nodig, 55 miljard
helderheidsmetingen, 5,5 miljard
spectrale metingen... Er is dus veel te
doen.
 
Na deze boeiende lezing en de kof
fiepauze met de nodige Duitse koek
jes volgde de voordracht van Dr.
Dirk Piester van de Physikalisch
Technische Bundesanstalt in Braun
schweig. Dit instituut kennen we
omdat daar de DCF-tijd geprodu
ceerd wordt. Hij gaf een heel mooi
overzicht van de groei in nauwkeu
righeid van de klokken. De eerste
kwartsklokken werden uitgevonden
in de dertiger jaren van de vorige
eeuw. Men vond toen zeer merk
waardige fluctuaties in vergelijking
met de sterrentijd. Men weet die aan
de resterende onnauwkeurigheid
van de klok totdat men erachter
kwam dat het de variaties van de
rotatie van de aarde waren! Toen
atoomklokken werden uitgevonden
en klein genoeg waren voor satellie
ten was de weg vrij voor
satellietnavigatie!
 
De volgende lezing was van Mike
Kretlow. Hij had de organisatie de
keuze uit twee voordrachten gegeven
en gretig als de organisatie was heb
ben ze beide geprogrammeerd. De
eerste voordracht ging over welke
ster catalogi gebruikt kunnen wor

den voor het waarnemen sterbedek
kingen. Goed te gebruiken zijn
URAT, ARIHIP, PPMX UCAC 4,
PPMXL en UCAC 2. Zeker niet
NOMAD, USNO B1.0, UCAC 3 en
2MASS. Als de GAIA catalogus
klaar is, is er niets beters…
Heel veel verwachtte ik van zijn
presentatie “On the accuracy and
uncertainty of asteroidal occultation
predictions.” Ik had daar in 2011
tijdens de ESOP XXX in Berlijn al
het vuurtje proberen aan te steken
dat de waarschijnlijkheidsbereke
ningen zoals Raymond Dusser die in
zijn Occultation Circular No. 10 had
gepubliceerd niet klopten. Niemand
pakte toen de handschoen op. Op de
recente Kleinplanetentagung op 27
en 28 juni in Essen (D) had ik die
voordracht weer een keer gehouden.
Toen was Mike Kretlow in de zaal
en gaf kommentaar op mijn verhaal.
Nu komt hij met een reactie. Wat zou
het worden? Het werd niet wat de
titel beloofde, maar meer een uitleg
waar de onzekerheden allemaal van
daan kwamen. Jammer!
Intussen heb ik kennis gemaakt met
Prof. Dr. Jörg Peter Schräpler van
de universiteit van Bochum die zich
bezig houdt met multivariante statis
tische data analyses van complexe
verzamelingen. Met hem ben ik in
discussie hoe dat we vorm kunnen
geven aan een juiste interpretatie.
Daarover later meer in Occultus of
tijdens een ESOP.
(Ik hoop dat ik het allemaal snap,
want we hebben al een gesprek gehad
en dat was niet mis).
 
LUNCH! De dames van de organi
satoren hadden gezorgd voor een
lekker buffet met soep, brood en
lekkernijen. Dat ging er goed in. En
natuurlijk werd er genetwerkt en
herinneringen opgehaald. We zijn
eigenlijk toch één grote familie.
 
Na de lunch vervolgde de andere
Eberhard, zonder hoofdletter ‘d’,
dus Riedel uit München, de bijeen
komst. Zijn programma ‘GRAZ
PREP’ begint aardig volwassen te
worden. Met de huidige versie heeft
hij eng samengewerkt met Dietmar
Büttner uit Chemnitz. Intussen is
weer de nieuwste versie te downloa

den van de website van de IOTA_ES.
Büttner is ook bezig met het imple
menteren van de LRO-data voor de
profielen tijdens rakende bedekkin
gen.
De laatste jaren een zeer vertrouwde
bezoeker van de ESOPs is de Pool
Marek Zawilski Op de historische
plaatjes op de site van Otto Farágo
was hij al aanwezig op de derde
ESOP in 1984 in het Tjechische Val
aske Mezirici, toen nog CSSR en nu
niet ver van de Slowaakse grens. Hij
verhaalde van de rakende bedekking
van Aldebaran op 21 april van dit
jaar (2015). Deze hadden ze waarge
nomen in de omgeving van Suwalki
bijna aan de grens met Belarus. In
totaal 8 waarnemers (daar kunnen
wij van dromen!) die er tot meer dan
400 km enkele reis rijden voor over
hadden (daar dromen wij nog meer
van...). Hij liet een filmpje zien dat
gemaakt was door Janusz Wiland
een vriend van wijlen Pawel Mak
sym. Ik mis hem nog altijd op een
ESOP.
Na deze presentatie had Marek nog
een presentatie. Iedereen verwachtte
natuurlijk de zonsverduisteringen in
het verleden. Niets bleek minder
waar. Maar hij had wel wéér een
interessant onderwerp: de top twaalf
van sterbedekkingen in Duitsland.
De ultieme sterbedekking, een zons
verduistering hoort daar natuurlijk
ook bij. De eerste die Marek in de
literatuur kon vinden was op 5 mei
840 in Oostenrijk of Beieren (dat is
niet duidelijk) wel dat hij werd waar
genomen door Lodewijk de Vrome
die anderhalve maand na de zonsver
duistering overleed. Ook bijzonder
was een Jupiterbedekking op 31 ja
nuari 807 die hij vond en de bedek
king van Venus door de maan op 2
juni 1578. Spectaculair moet de be
dekking van Mars door Venus ge
weest zijn op 13 oktober 1590 en een
paar maanden later de bedekking
van Jupiter door Mars op 17 janua
ri 1591.
 
Na de eerste koffiepauze deze mid
dag hield onze Henk de Groth
(Groot) zijn presentatie over de bij
zondere bedekking door (2562)
Chaliapin. We hebben dit al kunnen
meemaken op de sterbedekkersdag

7



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

en in Occultus kunnen lezen. Helaas
had niemand van de aanwezigen een
verklaring en de vrees bestaat dat die
nog enige tijd op zich laat wachten.
 
Na de lezing van Henk was Carles
Schnabel aan de beurt met zijn re
cente werk van de Sabadell groep. Er
is een vrij grote zeer actieve groep
waarnemers. Deze activiteit wordt
mede gestimuleerd doordat op Oc
cult Watcher een aparte header is
met de voorspellingen van de sterbe
dekkingen door asteroïden bij Oc
cult Watcher. Wat deze groep ook
aangepakt heeft zijn last minute
astrometrie van potentiële kandida
ten om een zo goed mogelijke voor
spelling te doen.
 
Oorsponkelijk zou Baba Aissa uit
Algerije nu een lezing houden, maar
toen hij op de site zag dat de ESOP
in een gebouw van een kerk was heeft
hij afgezegd. In plaats daarvan komt
Jan Manek naar voren. Hij heeft op
het laatste moment zich aangemeld
met een verhaal over Undina met de
bijzondere titel “Undina did it
again”. Wat? Het is de tweede keer
dat Undina tijdens een sterbedek
king een dubbelster ontdekt. Héél
bijzonder!
 
Na de tweede koffiepauze, die net als
de anderen toch weer te kort is, gaat
‘onze’ EberharD verder met zijn
presentatie “Anna, Mateusz and ‘
Max und Moritz’.” Max en Moritz
zijn twee deugnieten uit boeken van
Wilhelm Busch. Dus, wat zal dit
verhaal brengen?
Dat werd snel duidelijk. Max is zijn
C8 en Moritz een 90 mm refractor.
EberharD werkt tegenwoordig met
twee instrumenten en kan daardoor
twee koordes waarnemen.
Wat echter tegenwoordig de grote
uitdaging is voor EberharD is het
waarnemen van een sterbedekking
met grote historische instrumenten.
Bij de bedekking van 2UCAC
43054160 door (54) Alexandra op 14
augustus j.l. was het zijn uitdaging
deze waar te nemen met de 68 cm
refractor van de Archenholtsterre
wacht in Berlijn, zetel van de ESOP
XXX in 2011 en volgend jaar de zetel
van de Kleinplanetentagung. Na het

Figuur 3. Een draaibare torenspits...

nodige organisatie werk was alles in
orde, maar een controle van het
azimuth en altitude gaf een ontnuch
tering van een voor mij bekend ver
schijnsel. De ster zat in de bomen en

midden in de zomer zitten die vol in
het blad! Dus een andere locatie ge
zocht, Marek Zawilski had gerea
geerd op een oproep van EberharD
dat het moeilijk zou worden. Dr.
Anna Marciniak van de universiteit
van Poznan zegde toe te helpen,
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maar helaas berichtte Dr. Wojtec
Borczyk aldaar dat alle telescopen
bezet waren of ook daar de ster ach
ter bomen verscholen ging. Maar, zo
berichtte hij, in het naburige Kosci
an had Mateusz Maliczak een 35 cm
Meade in een watertoren en Annal
zou hem begeleiden. Wat een aan
bod! Op Google Earth had Eberhard
gekeken naar een watertoren met een
koepel. Helaas. Maar wat dan? Ter
plekke aangekomen ook niets van
een mogelijkheid tot waarnemen.
Alleen aan één zijde een groot dak
venster. Nou aardig zou je zeggen,
maar dan kun je maar één kant uit
waarnemen en een beetje naar links
en rechts.
Niets bleek minder waar. Het uiter
ste gedeelte van de torenspits was
draaibaar. Binnen in moest met ge
vaar voor leven een trap beklommen
worden om in de waarneemruimte te
komen. EberharD had zijn appara
tuur mee naar boven gesleept, maar
had helaas pech. De voorspelling
van Steve Preston gaf aan dat hij
ruim (1/3) in het pad zat maar er was
een shift westwaarts waardoor hij
toch buiten het schaduwpad viel.
Daarom stond natuurlijk op één van
zijn eerste sheets “I am an observer.
I need good predictions’!
 
De laatste spreker van vandaag was
Oliver Klös (zonder accenten Kloes,
spreekt uit als Kleus). Deze uiterst
vriendelijke cameraman (Hessischer
Rundfunk, Arte, e.a.) heeft zich
toegelegd op voorspellingen van
sterbedekkingen van binaire asteroï
den. In zijn presentatie gaf hij een
overzicht welke er in 2016 zichtbaar
zijn. Voor ons NL-ers is S/2003 (238)
1, met een diameter van 10 km inte
ressant. Boven de grote rivieren
maken waarnemers op 2 januari een
kans. Je hebt wel een grote kijker en
goede lucht nodig want de ster is 11.9
en de maximale duur 0,7 seconden.
Op 17 januari maakt Zeeland een
kans met 41 Daphne. Onze vakbroe
ders in West-België maken meer
kans. Op 5 september maken die
Vaalsenaren kan op Linus het maan
tje van Kalliope. Ook hier is weer een
grote kijker nodig, m=12.2 en Tmax
= 1.1 seconden.
 

De eerste dag werd afgesloten door
de president Hans Joachim en we
zouden ons weer verzamelen voor
het social dinner bij de Bistro
Schweizer Hof. Ik bracht eerst mijn
spullen naar het hotel terug, wat
verfrist en toen naar de bistro, een
wandeling onder het station door
van 1 km. Daar trof ik al Hans Joa
chim met zijn vrouw Brigitte en
Christoff Bittner, een Duitser die al
15 jaar in Engeland woont en werkt.
Ik zag een fles Moet et Chandon op
de balie staan en even later kwam een
vriendelijke heer of we een glas
champagne wilden of jus d’orange.
Natuurlijk champagne. Maar toen
ik het glas kreeg, naar de belletjes
keek en er aan rook zei ik dat dat
geen champagne was. Verbouwe
reerd liep de man terug en kwam
terug dat ik gelijk had, dat het een
sekt was en later zag ik op de toon
bank een goedkope... prosecco
staan... Wat hebben we nu gedron
ken. Geen Moet et Chandon in ieder
geval. En als het sekt was een hele
goedkope. Hans Joachim bewon
derde mijn kennis. Ik zal hem uit de
droom halen, ofschoon ik enkele
champagne proeverijen heb meege
maakt. Dat het geen Moet et Chan
don was wist ik bij voorbaat. Daar
zou één glas net zoveel gekost heb
ben als het hele diner. Die viel dus
meteen af. Maar dat het een goedko
pe sekt was kun je zien aan de groot
te van de belletjes. Hoe kleiner de
mousse (zo heet dat) des te hoger de
kwaliteit van champagne of sekt (en
prosecco!). Niet te verwarren met
een perlwein. Dat is gewone witte
wijn waar koolzuur is aan toege
voegd en heeft altijd grote belletjes...
eh mousse.
Het eten werd zeer exclusief opge
maakt en de porties waren er ook
naar. Toen we klaar waren met eten
en de drank afgerekend hadden (dat
was ieder voor zich) gingen de mees
ten toch even nog een pizza eten,
want de maaltijd had helaas niet
gevuld.
 
Na een goede nachtrust begon de
dag met een stevig uitgebreid ontbijt,
net als de dag ervoor en werd weer
naar de locatie gewandeld. De TV
voorspelde een zonnige dag. Zo zag

het ook uit, ofschoon er flink wat
wolken dreven en heel snel. Ik liep
via de winkelstraten en zag hele
donkere wolken, snel, héél snel, aan
komen drijven. Dat voorspelt niets
goeds. Het einde van de winkelstra
ten naderde en dan was het open,
geen schuilmogelijkheid. Ik liep en
kele passen de winkelstraat uit en
voelde een paar druppeltjes, maar
het begon ineens heel hard te waaien.
Van Jacob Kuiper (KNMI) wist ik
dat dat geen wind was maar een
luchtverplaatsing ten gevolge van
overdadige regenval. Dus terug naar
een plek waar ik kon schuilen en
maar goed ook. Nog geen twee mi
nuten later viel de regen er met stort
bakken tegelijk uit. Als ik daar inge
zeten had zou ik tot op mijn vel nat
zijn geweest. Ik moest denken aan
Henk de Groot en Wim Nobel die
met de fiets vanuit hun slaapplaats
zouden komen. Het bleef gieten,
onweer: bliksem en donder wissel
den erkaar af en de donder had altijd
het laatste woord. Na een kwartier
werd het wat minder maar bleef het
gestaag regenen. Ik had natuurlijk
geen paraplu bij me en was in zomer
se kledij onderweg. Mijn oog viel op
de dunne deurmat van de winkel
waar ik voor stond. Dat wordt mijn
paraplu! Dus met een deurmat op
mijn hoofd door de regen heb ik mijn
wandeling voortgezet. Gelukkig was
er geen verkeer op de weg en die paar
fietsers die ik tegenkwam keken mij
aan alsof ik van een andere wereld
kwam.
Nog een paar honderd meter te gaan
hield de regen op en kon ik mijn
paraplu opruimen. Ik legde ze netjes
bij een huis voor de deur. Ik kan me
die verbaasde gezichten voorstellen.
Die winkel nu zonder deurmat en een
vreemd huis nu met deurmat, ha ha
ha ha.
 
Bijna op plaats van bestemming
belde Elly of alles o.k. was en vertel
de mijn verhaal. Intussen was ik
aangekomen waar toevallig Eber
harD met zijn Birgit aan het bellen
was.
Precies 9h begon de eerste lezing van
Vaclav Priban uit Praag. Hij had de
ESOP in Praag verleden jaar georga
niseerd. Hij had een technische op
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lossing bedacht voor het evalueren
van waarnemingen van onderlinge
bedekkingen van de maantjes van
Jupiter of de manen door Jupiter. Hij
‘projekteerde’ digitaal een zwart
vlak in de video op het Jupiterschijf
je. Dit lijkt leuk, maar de overstra
ling door Jupiter is er natuurlijk
toch. Het enige voordeel is dat je met
Limovie wat beter het maantje kunt
‘vangen’. Nou ja, veel heb je er niet
aan. Als je Jupiter al wilt afdekken
dan moet je dat doen zoals bij een
protuberansen kijker. Aan de me
ting die hij gedaan had kon je dan
ook met moeite het juiste tijdstip dat
Io door Jupiter bedekt werd bepalen.
Zonde van de moeite.
 
Daarna volgde een presentatie van
Alex Pratt uit Leeds, hij organiseer
de de ESOP XXIX in York in 2010,
over ervaringen en resultaten van de
onderlinge bedekkingen van de jupi
termanen. Hij vertelde hoe hij te
werk ging in voorbereiding, waarne
ming en uitwerking. Wat bij deze
waarnemingen belangrijk is, is dat de
belichting van de maantjes van Jupi
ter zodanig zijn dat er geen verzadig
de pixels zijn. Anders is een meting
onbetrouwbaar. Wel zo goed moge
lijk in focus om ‘overspraak’ te
voorkomen, Maar het omgekeerde
kan ook gebeuren. De Watecs zijn
maar 8-bit diep en als je te onscherp
instelt kan het ook gebeuren dat de
helderheid van een maantje niet
boven de hemelhelderheid komt en
dan heb je ook een onvolledige
waarneming.
 
Na de presentatie van Alex Pratt
betrad Bernd Gährken uit München
het spreekgestoelte. Deze man ver
baast me heel vaak met zijn waarne
mingen vanuit de binnenstad van
München met een 80 cm telescoop
van de Volkssterrenwacht aldaar.
Zijn verhaal ging nu echter over de
waarnemingen van onderlinge be
dekkingen van de jupitermanen
maar... hierbij was de satelliet Alma
thea betrokken. Er werd waargeno
men in de Methaanband. Daarvoor
zijn enkele jaren geleden speciale
filters in omloop gebracht, toen voor
een sterbedekking door Jupiter om
atmosferisch onderzoek te doen. De

filters degenereren echter. Bernd
beschikt over apparatuur om de fil
ters exact te meten. Geïnteresseerden
kunnen zich melden.
 
De eerste koffiepauze diende zich
aan. Na de pauze was de eerste Skype
presentatie van de Italiaanse beroep
sastronoom Costantino Sigismondi
die gaat over de Mercuriusovergang
op 9 mei a.s en wat ze geleerd hebben
na de Venusovergang van 2004 en
2012. Gelukkig loopt Costantino nu
niet met zijn laptop rond in een kerk
(we herinneren ons het gestuntel
verleden keer) maar is hij, zo te zien,
op zijn/een werkplek, ergens in Ita
lië. Natuurlijk gaat het bij Costanti
no over de bepaling van de diameter
van de zon. Daar werkt hij al jaren
aan. Helaas was het verhaal moeilijk
te volgen. Enerzijds omdat er geen
geluidsinstallatie van formaat was,
maar ook omdat Costantino het
contact met de zaal mist. Uiteraard
ga je de diameter bepalen met de
duur van de transit. Maar Mercurius
is heel erg klein, slechts 10 boogse
conden en enkele pixels groot. Maar
nog lastiger, en die opmerking kwam
vanuit de zaal, hoe zit het met het
druppel effect. Dat moest weggere
kend worden. Maar hoe vertelde hij
niet.
 
De volgende spreker was weer lijfe
lijk aanwezig: Roman Kostenko uit
de Ukraine. Hij ging het hebben over
de ringvormige zonsverduistering in
2016 die hij wil gaan waarnemen
vanuit Tanzania. Zijn voorstudie
betrof voornamelijk het weer (waar
is de kans op een heldere hemel
maximaal) en hoe toegankelijk is die
plek. Eigenlijk zijn er maar twee
grote hoofdwegen in Tanzania en
het geluk wil dat deze beide in het
pad van de verduistering liggen en
ook in het gebied waar de kans op
een heldere hemel nagenoeg 100% is.
Het zijn wegen die hier niet geken
merkt zouden worden als hoofdwe
gen. Maar als je daar op blijft, je
hoeft er gelukkig niet van af, kun je
op één dag toch wel een paar hon
derd kilometer verbruggen.
 
Na de lezing van Roman verscheen
niemand minder dan Bruno Sicardy

het spreekgestoelte. Deze beroemde
Franse astronoom heeft veel op met
sterbedekkingen en is zelf een actief
waarnemer, veelal vanuit de sterren
wacht op de Pic du Midi. Verleden
jaar had hij verstek moeten laten
gaan omdat hij ernstig gevallen was
en zwaar letsel had opgelopen. Zijn
verhaal ging nu over het onderzoek
aan objecten in de uiteinden van ons
zonnestelsel door middel van sterbe
dekkingen. Daar zijn grote ontdek
kingen mee gedaan. De ringen van
Uranus, Neptunus en niet te verge
ten Chariklo. Maar ook de damp
kring van Pluto en nog veel meer. Bij
het onderzoek naar dampkringen bij
TNOs zijn sterbedekkingen de enige
bron van informatie! Die waarne
mingen kunnen zo goed zijn dat zelfs
de samenstelling bepaald kan wor
den! Bijzondere aandacht in de pre
sentatie kreeg Chariklo met zijn
ringenstelsel.
 
Vervolgens houdt Wolfgang Beisker
uit München een presentatie over de
recente bedekking door Chariklo op
4 augustus j.l. Deze bedekking liep
over Namibië, een voormalige Duit
se kolonie en waar nog graag naar
toe wordt gereisd. Temeer omdat
daar een aantal vakantiesterren
wachten zijn! Vier van de zes posten
konden waarnemingen doen met in
totaal zeven instrumenten. Helaas
werd op geen enkele sequentie ook
maar enige bedekking door Charik
lo waargenomen en rees de vraag
waar deze bijzondere asteroïde dan
wel was. Die vraag bleef onbeant
woord.
 
Na de koffiepauze was er wederom
een presentatie van Wolfgang nu met
medewerking van Christoph Bitt
ner. Deze behandelde het stokpaard
je van Wolfgang van zeer gevoelige
CCD camera’s voor het waarnemen
van... natuurlijk sterbedekkingen.
Probleem bij al zijn voorstellen tot
nu toe was de prijs van dergelijke
camera’s. Prijzen tot boven de 8000
Euro kunnen weinigen zich veroor
loven. Deze camera, de RAPTOR,
zal sowieso niet meer interessant zijn
omdat grote leveringsproblemen
worden verwacht. Zich alle kritiek
aangetrokken hebbende bekijkt
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Wolfgang het nu van een andere
kant: goedkoop en toch goed. Hij
gaat nu voor low cost, 30 f/s, 7 elec
tron read out noise, 73%(!) kwantum
efficientie, ICX445 chip van Sony,1,3
MPix, 12 bits, doodtijd tussen twee
uitlezingen van het frame slechts
enkele milliseconden, LINUX soft
ware verkrijgbaar. Maar... waar
vind je dit? PointGrey heeft deze in
het programma. Maar, bij hogere
temperatuur is er meer ruis, dus toch
een ombouw met actieve koeling:
een ventilatortje. Daarnaast is er een
software besturing. En wat gaat dat
zaakje kosten? In totaal ca. € 500 en
dan moet je nog een laptop hebben
met Linux.
 
Daarna kwam de tweede voordracht
d.m.v. Skype. Dit keer Ali Kilcik die
werkzaam is aan het space science
center in Antalya, maar ook aan het
observatorium van de universiteit
van Nice. Zijn verhaal ging over
“Solar Radius Measurement since
Beginning. Nou ik kan er kort over
zijn. Zijn verhaal kon ik niet volgen,
qua taal niet goed, qua geluidsinstal
latie nog minder, qua het (vele) for
mulewerk en grafieken wat me hele
maal ontging hoe wat ik me precies
moet voorstellen, maar ook met het
ontbrekende contact met de zaal
vond ik het de minst geslaagde pre
sentatie van de hele ESOP. Mijn
gevoel zegt anderen ook, want diver
se deelnemers waren een tukje aan
het doen of anderszins bezig.
 
De laatste koffiepauze van de ESOP
was wederom te kort. Het was schit
terend weer buiten en het kostte
enige moeite om iedereen naar bin
nen te krijgen. Daar stond Benjamin
Knispel van het Max Planck Insti
tuut für Gravitationsphysik van de
universiteit van Hannover al klaar
om zijn verhaal te vertellen over
Gravitational Wave Astronomy.
Dit onderwerp boeide mij heel erg
omdat ik voor de universiteit van
Nijmegen een project aan het doen
ben voor de ontwikkeling van instru
mentarium voor het waarnemen van
de optische component die ontstaat
bij het samensmelten van zwarte
gaten onderling of in combinatie met
neutronensterren. Volgens de huidi

Figuur 4. De koffie(?) pauze was weer tekort

ge stand van de techniek ontstaan
daarbij gravitatiegolven. Ik heb voor
dat project het optisch ontwerp
mogen doen voor de telescopen die
daarvoor gebruikt gaan worden en
heb ook nog een stevige bijdrage
geleverd aan de realisatie van de
parallactische montering voor deze
telescoop. Daarvan is het plan dat er
16 gebouwd worden. De eerste, het
prototype gaat naar het observato
rium van Kaapstaat, de andere vijf
tien naar La Silla in Chili. Overigens
betreft het een 60 cm gemodificeerde
Cassegrain telescoop met een brand
puntsafstand van 330 cm. Het veld
is 2,25 sq-graad op een single waver
CCD-chip van 10x10 cm! Beeldkwa
liteit van 350-990 nm over het hele
veld beter dan 0,5 bgsec! Genoeg
over mijn project, nu de lezing van
Benjamin. Eerst een uitgebreide en
heldere uitleg wat gravitatie is en
kwam ook zo bij de theorie van het
samensmelten. Hij doet dat in het
radiovenster. Dat is voor het project
in Nijmegen de trigger want volgens
de theorie is het optische verschijnsel
ca. één uur later dan de radioburst.
Daarna gaan zij zoeken naar de
gravitatiegolf. Dat doen ze met een
interferometer waar bij de basis op
aarde te klein is om de minimale
verschillen te meten (picometers) en
ze het willen doen met een stel satel
lieten in de ruimte (LISA).
Een boeiend verhaal!
 
Tot slot zoals elke ESOP de voorstel
ling van de volgende. De presentatie
zou door de Engelsman Tim Haymes
gehouden worden, maar die was
zakelijk op het laatste moment ver
hinderd. Daarom deed Alex Pratt de
presentatie. De ESOP XXXV in
2016 zal worden gehouden op de

campus van de universiteit van Surry
in Guildford in de UK. In verband
met de ringvormige zonsverduiste
ring begin September in Afrika is
deze ESOP vervroegd en vindt plaats
van 19 tot en met 21 (23) augustus.
Aangezien Engeland erg duur is, is
voor dezelfde oplossing gekozen als
voor de ESOP in York. Studenten
kamers en Mensa-eten. De excursies
zijn niet mis. Op 22 augustus naar
Stonehenge, Old Sarum en de Salis
bury Cathedral en op 23 augustus o.
a. naar het astronomisch instituut
Herstmonceux. Verwacht wordt dat
eind februari 2016 de registratie ge
opend zal worden.
De locatie is heel goed bereikbaar
vanuit de vliegvelden Heathrow en
Gatwick.
 
Om 17h00 sloot de President van de
IOTA-ES de 34 ESOP. Met de aan
kondiging dat de ESOP 36 in 2017
in Parijs of Nederland zal zijn (Wim
Nobel, Henk de Groot en ik onder
zoeken de mogelijkheden) en de
ESOP 37 zeer waarschijnlijk in Hei
delberg. Maar alles zijn nog maar
wilde ideeën. Hij bedankte iedereen
voor hun bijdrage en zij die niet met
de excursies meegaan én niet aan het
eten deelnemen wenste hij een goede
reis.
 
Die avond was nog het eten bij Bell
Air. Onder een bloedhete zon (bijna
30 graden) liepen we naar die locatie.
Op het terras een heerlijk koud wit
biertje. Héééééérlijk! Tot dan toe het
lekkerste drankje van de hele dag.
Bel Air was een restaurant met een
duidelijke Italiaanse inslag. Niet
duur en flinke porties en héél lekker.
Het social dinner was in vergelijking
hiermee zeer middelmatig...
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Rond half tien liepen de tafels leeg.
Iedereen nam voor even of wat lan
ger afscheid en wensten een goede
reis. Voor mij was het ook de laatste
avond. Daags erna zou ik vertrekken
naar Hildesheim waar ik een af
spraak had gepland en tegen half
negen ‘s avond was ik weer thuis.
ESOP 34 was geschiedenis gewor
den. De ESOP 35 is er weer een met
het zoeken naar een goedkope vlucht
naar Londen. Daar zijn twee moge
lijkheden: Heatrow en Gatwick of...
met de auto. Ook nog goed te doen.

Figuur 5. Een gezellig diner

Toelichting op de tabel Totale Sterbedekkingen

De kolommen   Gebruikte eenheden

Date Datum h Uren

Day Dag van de week m Minuten

Time Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time s Seconden

A Nauwkeurigheid van voorspelling o Graden

P Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede, G = rakende % Percentage

XZ XZ nummer van de ster cm Centimeter

Mag Magnitude van de ster    

Al Hoogte van de ster    

Az Azimut van de ster    

Sn Hoogte van de zon    

CA Cusp angle    

Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter    

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.
 

Agenda 
 
14 november 2015 – amateur bijeenkomst te Goirle 
23 april 2016 ? – amateur bijeenkomst te Hoogeveen 
7 mei 2016 – jaarvergadering KNVWS te De Bilt 
11 juni 2016 ? – Sterbedekkersdag te Bussloo 
19 aug – 23 aug 2016 – ESOP XXXV te Guildford, UK 
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Predictions : 38 Period : 01/10/2015 - 01/01/2016    

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 

  d  m   y         h  m  s  s                    °    °    °     °    cm 

 01-10-2015  Thu  03:04:00  1  R    4170   6.1  50  199  -24  +78°S    8 

 05-10-2015  Mon  03:15:32  1  R   10248   7.1  44  125  -23  +82°S    8 

 18-10-2015  Sun  17:52:30  4  D   24211   6.5  14  210  -12  +18°N    7 

 19-10-2015  Mon  18:56:08  1  D   26030   6.8  14  213  -22  +72°S    8 

 20-10-2015  Tue  18:13:01  1  D   27540   6.9  20  190  -16  +63°N    9 

 23-10-2015  Fri  22:16:49  1  D   30933   6.4  26  214  -47  +67°S    9 

 26-10-2015  Mon  18:53:28  1  D    2089   4.8  23  111  -24  +33°S    7 

 29-10-2015  Thu  19:26:04  1  R    5774   3.4  11   78  -29  +35°S    4 

 29-10-2015  Thu  19:31:29  1  R    5772   3.8  12   79  -30  +59°S    4 

 29-10-2015  Thu  20:24:34  1  R    5813   4.8  20   89  -38  +87°S    5 

 29-10-2015  Thu  21:51:24  1  D    5912   0.9  32  105  -47  -59°N    6 

 29-10-2015  Thu  22:52:23  1  R    5912   0.9  41  120  -51  +83°N    4 

 31-10-2015  Sat  05:23:59  1  R    7602   5.5  44  236  -11  +75°N    6 

 01-11-2015  Sun  03:41:49  3  R    9633   5.2  56  180  -27  +31°N    5 

 03-11-2015  Tue  03:16:00  1  R   12813   5.9  45  135  -31  +88°N    5 

 04-11-2015  Wed  02:51:03  1  R   14088   6.4  34  118  -35  +74°S    6 

 07-11-2015  Sat  04:47:38  1  R   17514   6.9  23  121  -18  +65°S    7 

 17-11-2015  Tue  18:21:31  1  D   28474   6.4  18  210  -24  +65°S    6 

 19-11-2015  Thu  17:35:15  1  D   30542   5.8  29  172  -17  +69°N    5 

 20-11-2015  Fri  22:34:17  1  D   31484   6.6  18  237  -56  +77°N   10 

 21-11-2015  Sat  16:34:26  1  D      43   6.3  24  126   -8  +74°N    8 

 24-11-2015  Tue  23:52:14  1  D    4170   6.1  48  208  -58  +44°S   10 

 27-11-2015  Fri  06:51:20  1  R    6911   5.0  12  283   -4  +60°S    7 

 28-11-2015  Sat  02:28:13  1  R    8622   5.9  54  205  -44  +79°N    8 

 28-11-2015  Sat  06:01:21  1  R    8867   6.3  28  263  -12  +76°N   10 

 29-11-2015  Sun  02:17:23  1  R   10640   6.5  55  178  -45  +66°S   10 

 29-11-2015  Sun  20:51:17  1  R   11939   5.8  11   78  -47  +55°N    9 

 01-12-2015  Tue  01:58:26  3  R   13664   6.5  44  136  -48  +33°N    8 

 06-12-2015  Sun  04:14:39  1  R   18928   7.2  19  125  -29  +59°N    8 

 07-12-2015  Mon  04:06:31  2  R   19616   5.0   9  117  -30  +41°S    4 

 15-12-2015  Tue  16:19:15  1  D   29304   7.3  22  198   -7  +84°S    9 

 19-12-2015  Sat  20:40:59  1  D    1122   6.4  35  218  -46  +63°N    7 

 23-12-2015  Wed  15:52:01  1  D    5813   4.8  11   78   -4  +80°S    7 

 23-12-2015  Wed  18:13:14  1  D    5912   0.9  32  105  -23  +88°S    4 

 23-12-2015  Wed  19:17:24  1  R    5912   0.9  41  120  -33  -73°N    7 

 25-12-2015  Fri  00:37:59  1  D    7602   5.5  52  213  -59  +21°S    8 

 25-12-2015  Fri  23:45:45  1  R    9633   5.2  55  171  -61  +42°S    7 

 29-12-2015  Tue  03:24:33  2  R   14433   5.0  48  195  -39  +38°N    5 

 

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2015 

 

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

B 02-10-15 Do/vr 02:54 93803 7,2 53 174 -25 5N 78- 

B 31-10-15 Za 23:51 95883 7,4 34 107 -51 8N 75- 

A 18-11-15 Wo 19:07 164364 5,5 22 210 -31 3S 44+ 

 

Totale Sterbedekkingen
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Mercurius overgang 9 mei 2016
Door Henk de Groot
 
Beste sterbedekker waarnemers. Er staat weer iets groots te gebeuren. Volgend jaar, op maandag 9 mei 2016, zal
onze binnenplaneet Mercurius de zon bedekken. Helaas is Mercurius niet zo groot gegroeid tijdens zijn ontstaan,
en hij zal dan de zon ook niet in zijn geheel bedekken. De diameter van Mercurius is slechts 12 boogseconden, en
die van de zon maar liefst zo'n 1920 boogseconden, dus het silhouet van Mercurius op de Zon is slechts zo'n 1/160
deel van de Zon. Sommige mensen spreken dan ook over een overgang, of transit op z'n Engels in plaats van een
bedekking.

Wanneer een overgang?
Zoals bekend draait Mercurius in
een baan om de zon op pakweg 1/3
van de aardbaan. Hij doet er 88
dagen over om één keer rond de Zon
te gaan. Maar omdat Mercurius de
Aarde steeds moet zien in te halen,
gaat hij gemiddeld genomen in één
jaar drie keer tussen de Aarde en de
Zon door. Meestal is dat er net boven
of onderlangs, maar als de posities
van de drie hemellichamen toevallig
op een rij staan, krijg je een over
gang. De inclinatie van de Mercuri
usbaan is zo'n 7 graden, dus vrij fors
voor een planeet. En alleen als Mer
curius zich nabij zijn klimmende of
dalende knoop in z'n baan bevindt
in het ecliptica vlak, is er een over
gang.
 
Gunstige overgang.
Afgezien van de wolken die ervoor
kunnen gaan zitten tijdens de over
gang, is deze overgang verder erg
gunstig voor onze streken (zie figuur
1). De overgang begint om 11:12 UT,
dat is 13:12 uur Nederlandse tijd. De
Zon staat dan vrijwel in het zuiden
(azimut 172 graden) op een hoogte
van 55 graden. De overgang eindigt
om 18:41 UT, dus 20:41 Nederland
se tijd, en de Zon staat dan in het
westen, azimut 294 graden, en zo’n
drie graden boven de horizon (vanuit
Nijmegen dan). Genoemde tijden
zijn geocentrisch, dus afhankelijk
van de plaats waar je waarneemt kan
het iets afwijken. De duur van de
overgang is bijna 7,5 uur, en de afge
legde baan van Mercurius over de
Zon is te vinden op figuur 2. Je kunt
dus de gehele overgang zien. Mocht
het toch bewolkt zijn, dan is er drie
jaar later nog een kans, maar de
omstandigheden zijn dan ongunsti
ger, en de overgang is dan ook maar

Figuur 1: De zichtbaarheid van de Mercurius overgang op de Aarde. Op het
niet gearceerde gebied, bijvoorbeeld de Atlantische oceaan, is de gehele
overgang zichtbaar. Op het licht gearceerde gebied oostelijk van Nederland is
alleen het begin zichtbaar en op het licht gearceerde gebied bij bijvoorbeeld de
westkust van de VS is alleen het einde zichtbaar.

Figuur 2: De schijnbare baan van
Mercurius over de Zon, berekend
voor Berlijn. Voor Nederland zal dat
niet veel afwijken.

voor een deel te zien. Pas in 2049
krijg je weer een kans op een gunsti
ge overgang. Tegen die tijd zullen
velen van ons wel met de rollator
naar de telescoop toe moeten. In de
bijgaande tabel 1 zie je alle overgan
gen welke plaatsvinden in de eerste
helft van deze eeuw.
 

Overgangen zijn zichtbaar in mei en
november, als Mercurius zich nabij
een knoop bevindt. Bij overgangen
in mei is Mercurius iets groter (12”)
dan bij een overgang in November
(10”) omdat Mercurius in mei nabij
zijn aphelium zit, dus het verst van
de Zon en het dichtste bij de Aarde
staat, en in november nabij zijn pe
rihelium. Door de langzamere bewe
ging in zijn baan tijdens de doorgang
in mei is de kans dat hij dan net voor
de Zon langs beweegt bijna een fac
tor 2 lager dan in november, dus
ongelukkig voor ons zijn de mei
overgangen zeldzamer.
 
Waarnemen.
Als ijverige en gedreven sterrenkun
de amateur ga je natuurlijk waarne
men. Je kunt nu al een vrije dag op
nemen voor 9 mei, en er is tijd genoeg
om alles goed voor te bereiden. Maar
wat ga je waarnemen?
Natuurlijk is gewoon er naar kijken
al een belevenis. Een overgang is nog
wel zo uniek, dat je deze kans niet
mag laten liggen.
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Verder zou je kunnen proberen om
mooie foto's van de overgang te
maken, of wellicht een time lapse
movie. Mogelijk trekt Mercurius
door een mooie zonnevlekkengroep.
Last but not least zou je kunnen
proberen zeer nauwkeurig de tijd
stippen van intrede en uittrede vast
te leggen. Daarmee kan zeer nauw
keurig de Zon diameter berekend
worden. Op de afgelopen ESOP bij
eenkomst in Hannover heeft profes
sor Bruno Sicardy daar een voor
dracht over gehouden. Weliswaar
kan de diameter ook met satellieten
zeer nauwkeurig bepaald worden,
toch heeft Sicardy iedereen opgeroe
pen om vooral toch te proberen om
goede waarnemingen te doen en naar
hem op te sturen.
 
De Zon diameter.
Waarom is de Zon diameter belang
rijk? Men wil natuurlijk vooral kij
ken of de Zon diameter verandert
met de tijd. Tegelijkertijd met de
gemeten stralingsflux door diverse
satellieten in de ruimte en allerlei
andere waarnemingen kan dat meer
inzicht geven in de fysica van de zon.
Voor de Zon zijn rekenmodellen
ontwikkeld, en men wil deze natuur
lijk zoveel mogelijk toetsen aan de
werkelijkheid.
Ook is nog steeds de vraag of de Zon
bij veranderende warmteafgifte ook
inderdaad krimpt of uitzet. Zolang
satellieten nauwkeurig de warmte
flux van de Zon kunnen waarnemen
is deze nauwelijks veranderd. Helaas
is het zo dat tijdens koudere perioden
op Aarde in het verleden er nog geen
betrouwbare warmteflux meting en
Zon diameter bepaling voorhanden
was, dus veel gegevens hierover zijn
er niet.
De diameter van de Zon is ook af
hankelijk van de golflengte waarin
men meet. Dat is natuurlijk ook wel
logisch, omdat de Zon een gasbol is,
en naarmate men verder of minder
ver in de gasbol kijkt de gemeten
diameter onderling iets afwijkt. In de
figuur 3 kun je dit zien.
 
Meten van de overgang.
Om de Zon diameter te kunnen be
palen moet je zeer nauwkeurig vier
tijdstippen bepalen:

Tijdstip 1: De eerste intrede, waarbij
Mercurius net de rand raakt. Dat is
in twee opzichten erg lastig. Ten
eerste weet je niet precies op welke
plek Mercurius de Zon binnenkomt.
Dat zou een stuk gemakkelijker zijn
geweest als er kraters of bergen op
de Zon zichtbaar waren, dan kon je
daarop richten. Maar dat is helaas
nog niet zo ver. Wel kun je met de
telescoop goed bepalen wat de oost-
west richting is (de bewegingsrich
ting van de Zon) en van daaruit
schatten waar Mercurius erop komt.
Pas op dat je dan niet op de verkeer
de kant van de Zon gaat kijken, want
telescopen hebben de eigenschap
van alles en nog wat om te draaien
of op de kop te zetten. Als je zo’n
minuut of tien na het berekende in
trede Mercurius nog niet ziet, dan is
óf de Zon behoorlijk gekrompen, en
dan zou ik maar gauw de dikke win
terjas halen, óf je staat op de verkeer
de plaats langs de rand te kijken.
Tweede punt is dat een slechte seeïng
veel onrust kan veroorzaken op de
rand, waardoor je de intrede niet
goed kunt zien.
Tijdstip 2: Het tweede contact waar
bij Mercurius net volledig binnen de
zonsrand komt. Dit kun je wel goed
meten. Let op het ”black drop” ef
fect.
Tijdstip 3: Het derde contact waarbij
Mercurius net weer de zonsrand
raakt. Hier zie je misschien weer het
“ black drop” effect.
Tijdstip 4: Het vierde contact waar
bij Mercurius volledig van de rand
verdwenen is. Dit zal ook wel lastig

Figuur 3: De diameter van de Zon is enigszins afhankelijk van de golflengte
waarin men meet. Op de horizontale as staat de golflengte en op de verticale
as de Zon diameter in boogseconden. De verschillen zijn erg klein.

zijn, omdat de Zon dan al erg laag
staat, en de luchtonrust mogelijk
groot is.
 
Uiteraard moet je deze vier tijdstip
pen met een camera met time inserter
opnemen. Ook als je maar één of
twee tijdstippen goed kunt meten, is
het altijd meegenomen. Het is wel
zaak van te voren goed uit te vinden
wat de beste telescoop configuratie
zal zijn, met de nodige filters enzo
voorts. Maar daar is nu de tijd nog
wel voor.
 
Het “black drop” effect.
Als het silhouet van Mercurius of
Venus over de rand kruipt, lijkt het
soms net of de zonsrand meebuigt
met het laatste stukje Mercurius wat
over de rand naar binnen glipt (fi
guur 4). Dit bemoeilijkt in hoge mate
een juiste tijdwaarneming. Men
heeft al veel onderzoek gedaan naar
dit effect. Er is gedacht dat dit effect
teweeg werd gebracht door lichtbre
king in de atmosfeer van Venus. Ook
zou de atmosfeer van de Aarde dat
kunnen veroorzaken. Echter toen de
Zon waarneem satelliet Trace vanuit
de ruimte een Mercurius overgang
waarnam, was er ook een “black
drop” zichtbaar, dus het kan niet aan
de Venus atmosfeer of Aarde atmos
feer liggen.
Pasachof heeft er onderzoek aan
verricht en kwam tot de conclusie dat
het “black drop” effect gedeeltelijk
wordt veroorzaakt door het zoge
naamde point-spread function effect
in de gemaakte afbeelding op een
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chip door een telescoop. Een zeer
klein lichtpuntje op de Zon geeft
nooit een zeer klein lichtpuntje op de
CCD, maar een zeer klein wolkje, dit
alleen al ten gevolge van optische
eigenschappen van de telescoop.
Maar hij kon daarmee niet alles
verklaren. Ook de subtiele randver
zwakking van de Zon speelt een rol
(figuur 5). Nu deze effecten bekend
zijn, is ondanks het “black drop”
effect het werkelijke tweede en derde
contact nauwkeurig te bepalen.
 
Oproep.
Als je hiermee bezig gaat, laat dan
eens wat van je ervaringen horen.
Welke filters gebruik je, en wat voor
een telescoop? Ik zit mij zelf af te
vragen wat de telescoop keuze het
beste zou zijn. Een grote telescoop
heeft het voordeel van een hoger
scheidend vermogen ten opzichte
van een kleinere telescoop. Ander
zijds komt er meer warmte in, en dat
beïnvloedt mogelijk weer de inwen
dige turbulentie in de telescoop na
delig.
In ieder geval veel succes!
 
Bron o.a.: The Measurement of the
Solar Diameter and Limb Dar
kening Function with the Eclips
Observations – Sapienza, Universita
de Roma, van Raponi, Bernardis en
Sigismondi.

Figuur 5: Modellering van de bijdrage van de “point spread function” van de
telescoop en de rand verzwakking van de Zon, berekend aan de hand van de
opname van figuur 4. Het model geeft aan bij welke randverzwakking afgezet
op de radius (bovenas) of diameter (onderas) van de Zon en pixel intensiteit
op de y-as het “black drop” effect te verklaren zou zijn.

Figuur 4: Het “black drop” effect te zien op een opname van de Trace satelliet
van de Mercurius overgang van 1999. Links de opname en rechts de bewerkte
opname met daarin getekend de isofoten, lijnen van gelijke helderheid.

LOW en DeltaT
Door Jan Maarten Winkel
 
In de nacht van 2 op 3 oktober was ik planetoïde Uenohara aan het verschalken, en dacht daarna nog een tweetal
uittredes bij de Maan waar te nemen. De eerste uittrede had ik niet snel genoeg in beeld; die ster was al tevoorschijn
gekomen. Dan maar wachten op de tweede uittrede, welke een half uur later op dezelfde cusp angle tevoorschijn
zou komen en ongeveer dezelfde helderheid had.

Na een half uur kwam inderdaad de
ster tevoorschijn, maar al voordat ik
mijn filmpje had gestart... De ster
kwam meer dan een halve minuut
eerder achter de maan vandaan dan
dat ik verwacht had!
In de middag van 3 oktober maar
eens naar de DeltaT tabel gekeken
(kun je vinden onder menu Predicti
ons) en inderdaad, daarin stond een
hele rare waarde bij 1 januari 2015

(iets van 46 seconden in plaats van
67 seconden). Na de DeltaT tabel
opnieuw geladen te hebben vanaf
Internet (een kwestie van een druk
op de knop Update now), was de
waarde weer acceptabel. De voor
spellingen opnieuw gedraaid en nu
blijkt de uittrede maar liefst 35 se
conden eerder plaats gevonden te
hebben!
 

Een wijze les: ga eerst de DeltaT tabel
updaten voordat je nieuwe voorspel
lingen berekent.
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Kleopatra en het bot
Door Jan Maarten Winkel
 
Op 12 maart 2015 ging de schaduw van planetoïde (216) Kleopatra over Nederland. Deze kleine planeet ging toen
voor de 8,1 magnitude heldere ster HIP 54599 in het sterrenbeeld Beker langs. Het weer was ons goed gezind, en
ook in de rest van Europa konden veel amateur astronomen deze sterbedekking waarnemen. Uiteindelijk hebben
meer dan 30 waarnemers een bedekking gezien, zodat we een veel beter inzicht hebben gekregen van het profiel
van de kleine planeet.

In 1880 ontdekte Johann Palisa deze
kleine planeet. Het draait in de
hoofdgordel en is van het M-type.
De helderheid schommelt ongeveer
1,3 magnituden (zie figuur 1), waar
door de rotatie snelheid van de pla
netoïde vastgesteld kon worden op
5,385 uur. Dat is best snel.
Met radar is ook de vorm duidelijk
geworden (zie figuur 2). Het lijkt wel
op een bot. De dimensies zijn 217 x
94 x 81 km. Het lijkt op een dubbele
planetoïde, en de vraag is of er een
stevige verbinding tussen zit, of
slechts een brug van los grint.
In 2008 heeft de Keck II telescoop
nog 2 maantjes ontdekt: Cleoselene
(6,9 km groot, draait in 1,24 dagen
op 454 km afstand rond Kleopatra)
en Alexhelios (8,9 km groot, draait
in 2,32 dagen op 678 km rond Kleo
patra). Als je Kleopatra 2 maal zo
lang maakt, dan ben je al bij het
eerste maantje (zie figuur 3)! Zijn het
misschien afsplitsingen van Kleopa
tra zelf, veroorzaakt door de snelle
draaiing van de planetoïde?
Het programma Occult Watcher
(geschreven door de Australiër Hris
to Pavlov) vermeldde de sterbedek
king, waarbij ervan uit gegaan werd
van een gemiddelde doorsnede van
de planetoïde van 124 km. De pad
breedte (waarin dus een bedekking
gezien zou kunnen worden) werd
dan door de lage stand van 25 graden
boven de zuidelijke horizon maar
liefst 236 km. Een groot deel van de
Benelux zou dan een bedekking
kunnen verwachten, alleen het
noord oosten van Nederland niet
(zie figuur 4). De duur van de bedek
king zou dan maximaal 8,0 seconden
kunnen worden.
Jean Lecacheux kon echter uitreke
nen wat de stand van het bot zou zijn
op het moment van de bedekking.
Hij berekende dat de lange as haaks

Figuur 2. De vorm van Kleopatra, bepaald met radar

Figuur 1. Helderheidsfluctuatie van Kleopatra

op de bewegingsrichting zou liggen
op het moment van bedekking. Dat
betekende dat de padbreedte onge
veer 360 km zou worden. Ook het
noord oosten van Nederland kwam
daarmee in de schaduw van de kleine

planeet. De duur van de bedekking
zou echter ‘slechts’ maximaal onge
veer 5,5 seconden worden, maar we
zouden wel een goed ‘zicht’ op de nek
van de planetoïde krijgen!
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Figuur 4. Weergave van het pad van bedekking door Occult Watcher

Figuur 3. Kleopatra met de door Keck II ontdekte manen. In de overbelichte
opname van Kleopatra zelf is een kort belichte opname van de kleine planeet
geplaatst, zodat de werkelijke grootte van de 3 hemellichamen goed te zien is

Eerdere waarnemingen
Er zijn 9 eerdere waarnemingen,
gelegen in de periode 1980 tot 2009.
Daarvan waren het meest succesvol
de waarneming van 10 oktober 1980
(8 koorden, zie figuur 5), 19 januari
1991 (ook 8 koorden, zie figuur 6) en
24 december 2009 (12 koorden, zie
figuur 7). De vorm van de planetoïde
is al duidelijk sterk afgeplat.
 
En nu ‘onze’ waarneming
Het pad van bedekking liep over de
Peloponnesos, Italië, Zwitserland,
het westen van Duitsland, het noord
oosten van Frankrijk en de Benelux
(zie figuur 8). Ook de paden voor de
2 maantjes zijn weergegeven. De
bedekking voor deze maantjes zou
slechts maximaal 0,6 seconde duren,
maar dankzij de helderheid van de te
bedekken ster, zou dat ook mogelijk
moeten zijn.
Voor de Benelux zou de bedekking
plaats vinden rond 1h08m UT, dus
om 2h08m wintertijd. Voor mijn
sterrenwacht zou de bedekking
plaats vinden om 1h08m24s UT met
een nauwkeurigheid van 2 seconden
(zie figuur 9)! Dat soort nauwkeurig
heden in de voorspelling van een
sterbedekking zag je tot voor kort
alleen bij sterbedekkingen door de
Maan!
Tijdens de bedekking van de ster zou
de afname in helderheid 3,8 magni
tuden bedragen. Dat is dus aan of
uit.
Het opzoeken van de ster is tegen
woordig geen probleem meer. Zet de
telescoop op een bekende ster, voer
deze ster in als zijnde de referenties
ter, en ga met een willekeurig plane
tarium programma (bijvoorbeeld
Guide) naar de te bedekken ster. Een
kwestie van op een knop drukken,
de techniek doet de rest.
De ster was duidelijk zichtbaar op
mijn scherm. In het sterrenbeeld
Beker staan echter weinig heldere
sterren. Eigenlijk heb je meerdere
sterren nodig tijdens het waarne
men, om te dienen als referentie. Als
er lichte bewolking over trekt, kun je
met die referentiesterren de bewol
king eruit rekenen. Gelukkig was er
geen wolkje te zien, en kon ik de
maximale snelheid van de WATEC
camera gebruiken. Daarmee krijg je

een nauwkeurigheid van de bedek
kingstijdstippen van 0,01 seconde!
Nog niet zolang geleden werd er al
leen maar visueel waargenomen en
had je (na verrekening van een reac
tietijd van ongeveer 0,5 seconde) een
nauwkeurigheid van 0,4 seconde.

Uiteindelijk zijn er 33 koorden be
paald door waarnemers in geheel
Europa. De nauwkeurigheid van de
bedekking bedroeg meerdere keren
slechts 0,01 seconde! De duur van de
bedekking was maximaal 4,80 se
conden, dus lang geen 8 seconden.
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Figuur 6. Waarneming van 19 janua
ri 1991. Koorden 1 en 3 zijn met video

Figuur 5. Waarneming van 10 okto
ber 1980. Koorden 2, 6, 8 en 9 zijn met
video
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Figuur 7. Koorde 6 is een rakende!

Figuur 8. Het voorspelde pad van
Kleopatra en de 2 manen over Europa

Figuur 9. De voorspelling in Occult
Watcher voor mijn sterrenwacht
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De ‘best-fit’ kunnen we zien in figuur
10.
Er zijn geen bedekkingen waargeno
men door de maantjes van de kleine
planeet. De kans dat je toevallig op
de juiste plek zou staan voor een
bedekking door deze kleine hemelli

chamen was dan ook zeer gering. De
padbreedte bedroeg slechts 16 km.
Hiermee hebben we het beste resul
taat tot nu toe behaald voor plane
toïde Kleopatra. Dit smaakt naar
meer. Laten we Occult Watcher goed
in de gaten houden!

Figuur 10. De ‘best-fit’ met de nek bij
koorde 5

Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Het jaar 2015 staat op dit moment al op nummer 1 voor wat betreft het aantal waarnemingen aan planetoïden.
Het vierde kwartaal moet dan nog beginnen.
De voorspellingen voor het volgende kwartaal zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin
de berekeningen verzorgd heeft.
 
Waarnemingen door leden
De volgende planetoïden zijn door leden van DOA waargenomen, echter zonder een bedekking. Hierbij zitten ook
vele nagekomen waarnemingen van het eerste half jaar, welke niet opgenomen zijn in de vorige nummers van
Occultus.
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Datum Nummer Planetoïde Bredner, E. Edens, E. Groot, H. de Rutten, H. Winkel, J.M. 

13 jan. 431 Nephele    X  

6 feb. 247943 2003 YH7    X  

12 feb. 104997 2000 KS2    X  

14 feb. 49662 1999 KC3    X  

23 feb. 26628 2000 GX114    X  

7 mrt. 4955 Gold    X  

11 mrt. 2803 Vilho    X  

6 apr. 173 Ino    X  

6 juli 9180 Samsagan    X  

6 juli 17839 1998 HN95    X  

20 juli 909 Ulla    X  

31 juli 1353 Maartje   X   

3 aug. 16433 1988 VX2    X  

5 aug. 668 Melanie    X  

9 aug. 17540 1993 FX81    X  

11 aug. 4628 Laplace    X  

14 aug. 54 Alexandra X     

14 aug. 14401 Reikoyukawa    X  

19 aug. 1031 Arctica   X  X 

28 aug. 15834 McBride     X 

2 sep. 15134 2000 ED92    X  

9 sep. 1867 Deiphobus    X  

9 sep. 22279 1984 DM    X X 

11 sep. 65638 1981 DN1     X 

12 sep. 114007 2002 UO38   X   

17 sep. 2546 Libitina     X 

26 sep. 1171 Rusthawelia   X   

30 sep. 275 Sapientia  X    

 

Bedekkingen elders in Europa
Op 23 juni werd door Rothe (Duits
land) een bedekking door (163) Eri
gone waargenomen met een duur
van 6,33 seconden.
Op 29 juli werd door Noschese (Ita
lië) een bedekking door (814) Tauris
waargenomen met een duur van 6,8
seconden.
Op 31 juli werd door Jennings (UK)
een bedekking door (36) Atalante
waargenomen met een duur van 0,84
seconden.
Op 5 augustus werd door 3 waarne
mers in Italië een bedekking door
(92) Undina waargenomen met een
duur van 4,0 tot 18,27 seconden.
Op 14 augustus werd door Dangl
(Oostenrijk) en Warell (Zweden) een
bedekking door (54) Alexandra
waargenomen met een duur van 1,60
tot 6,46 seconden. Ons lid Eberhard
Bredner had een mis.
Op 19 augustus werd door Garcia

(Spanje) een bedekking door (1031)
Arctica waargenomen met een duur
van 4,80 seconden. Onze leden Henk
de Groot en Jan Maarten Winkel
hadden een mis.
Op 20 augustus werd door 6 waar
nemers in Frankrijk, Zwitserland en
Italië een bedekking door (409) As
pasia waargenomen met een duur
van 6,27 tot 6,94 seconden. Zie fi
guur 1.
Op 28 augustus werd door Perello en
Selva (Spanje) een bedekking door
(1878) Hughes waargenomen met
een duur van 1,92 seconden.
Op 29 augustus werd door Rutersten
(Zweden) een bedekking door (342)
Endymion waargenomen met een
duur van 3,1 seconden.
Op 10 september werd door Belou
sov (Rusland) een bedekking door
(63) Ausonia waargenomen met een
duur van 4,5 seconden.
 

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
10 bedekkingen geselecteerd. Plane
toïde Croatia wordt voorspeld voor
NEDERLAND, houdt die in de
gaten!
Houdt ook de last minute astrome
try 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 opgenomen)
potentiële bedekkingen willen waar
nemen, dan kan men terecht op in
ternet op pagina ftp://ftp.ster.kuleu
ven.ac.be/dist/vvs/asteroids
Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.
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Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 OKTOBER 2015 – 1 JANUARI 2016 

 

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON. 

Datum Tijd UT h
o
 AZ

o
 Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone 

Do/vr 06-11 04.15 56 213 1520 Imatra 57 km 15.0 Italië 

Di/wo 11-11 04.28 47 238 230 Athamantis 125 km 10.6 Denemarken 

Za 28-11 22.41 83 239 341275 2007RG283 79 km 20.8 Italië 

Wo 02-12 22.10 45 163 1114 Lorraine 63 km 14.1 Frankrijk 

Za 05-12 23.58 44 146 622 Esther 39 km 12.7 Denemarken 

Zo 06-12 23.57 68 150 63 Ausonia 108 km 11.4 Scandinavië 

Wo 16-12 17.59 36 170 1237 Genevieve 42 km 15.2 Italië 

Wo/do 17-12 03.28 34 210 4709 Ennomos 69 km 16.3 Spanje 

Vr 18-12 23.12 59 195 579 Sidonia 90 km 12.4 Frankrijk 

Zo 20-12 21.41 35 129 589 Croatia 93 km 13.7 NEDERLAND 

 

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

Do/vr 06-11 UCAC4-556-027009 10.7 06h22m.0 21º01’ 4.3 9s 

Di/wo 11-11 UCAC4-554-016895 10.2 05h38m.4 20º40’ 1.0 19s 

Za 28-11 UCAC4-690-019829 10.0 02h59m.8 47º58’ 10.8 4s 

Wo 02-12 UCAC4-493-006725 10.7 04h08m.5 08º27’ 3.4 5s 

Za 05-12 UCAC4-500-035238 10.0 06h56m.0 09º57’ 2.8 8s 

Zo 06-12 UCAC4-610-030776 09.4 06h15m.7 31º50’ 2.1 9s 

Wo 16-12 HIP 2786 09.6 00h35m.5 -02º04’ 5.6 3s 

Wo/do 17-12 UCAC4-449-041481 10.8 07h56m.8 -00º21’ 5.6 4s 

Vr 18-12 UCAC4-556-011402 10.5 04h51m.7 21º10’ 2.0 7s 

Zo 20-12 UCAC4-488-028106 09.6 06h41m.5 07º31’ 4.1 7s 

 

Verklaring symbolen: 

h
o
: hoogte ster boven de horizon 

AZ
o
: azimut ster (0

o
=Noord;90

o
=Oost;180

o
=Zuid;270

o
=West) 

d m: helderheidsafname bij bedekking 

T max: maximale tijdsduur bedekking 
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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