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Redaktioneel

Dit is het eerste nummer dat alleen
in elektronische vorm verschijnt, en
in een nieuwe layout. Voorlopig heet
het blad nog steeds Occultus, totdat
er een nieuwe naam verzonnen is en
de clubs voor Sterbedekkingen en
voor Kleine Planeten tot één
vereniging gefuseerd zijn. Het blad
zal naar alle leden gemaild worden
en, zoals altijd, beschikbaar gesteld
worden op onze website.

Op 26 mei is er voor het eerst in
tijden een expeditie naar een
rakende sterbedekking geslaagd.
Dit keer geen bewolking, alhoewel
het erom spande. Hopelijk is deze
expeditie de eerste in een lange
serie.

Op 19 juni werd de planeet Venus
overdag bedekt door de Maan. Dit
is door veel mensen waargenomen.
John Sussenbach en Henk de Groot
vertellen hoe zij deze bijzondere
bedekking hebben waargenomen.

Dit jaar wordt ESOP XXXIX
(European Symposium on
Occultation Projects) alleen online
gehouden. Het symposium vindt
plaats op 29 en 30 augustus en is
gratis. Meer informatie is te vinden
op het internet op pagina:

https://esop39.iota-es.de/
index.php/

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

Jan Maarten Winkel
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Rakende expeditie geslaagd!
Door Jan Maarten Winkel en Monique de Kock

Op 26 mei was er na lange tijd weer eens een geslaagde rakende sterbedekking. Eerder dit jaar, op 27 februari,
zou er een expeditie bij Nieuw Buinen plaatsvinden, maar die werd op het laatste moment afgeblazen vanwege
het weer. Maar ook bij de expeditie van 26 mei hing alles aan een zijden draadje.

De uitnodiging
Vanaf half maart is de wereld in de
ban van het Corona virus. Mensen
werken thuis en mogen zelfs niet
meer bij hun ouders in het
verzorgingstehuis op bezoek
komen. Ik (JM) vroeg mij dan ook
af of ik de uitnodiging op Graze zou
plaatsen. Ik heb het toch maar
gedaan, met de gedachte dat
iedereen zo verstandig zou zijn om
niet te komen als men dacht iets
onder de leden te hebben.
Eberhard Bredner reageerde op de
uitnodiging. Hij wist nog niet aan
welke expeditie hij deel zou nemen:
Zeddam, Radevormwald, Butzbach
of regio München. Er was nergens
een onbewolkte avond voorspeld.
Uiteindelijk heeft Eberhard samen

met Konrad Guhl in Duitsland
gekeken.

ACH perikelen
Gelukkig reageerde Monique de
Kock ook. Zij heeft jarenlang
sterbedekkingen waargenomen,
maar nog nooit een succesvolle
rakende. Ook onze zoon Max werd
gevraagd mee te doen, en dat wilde
hij wel (red.: zie ook het januari
nummer over exoplaneten). Nu kon
ik dus 3 posten ‘bemannen’, maar
dan moest eerst nog de oude
ACH77 van Monique gerepareerd
worden. Er lag een draadje los bij
de batterij. Die kon ik vast solderen,
maar het apparaat gaf geen kik.
Toen Max er maar op uit gestuurd
voor een verse batterij. Ook dat gaf

Figuur (geen foto) van de Maan
met de ster van magnitude 7,5 op
het moment van de bedekking
(bron: Adri Gerritsen)

Resultaat van de berekening van het profiel van de Maan op het moment van de rakende. De witte lijn
geldt voor mijn sterrenwacht in Zeddam. Ik zal dus slechts 1 berg voor de kiezen krijgen. De groene en
paarse lijnen geven aan waar er meer bergen liggen. Daar ligt dus het interessante gebied voor de mo-
biele stations (bron: Adri Gerritsen).
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geen soelaas. O wacht eens even,
er zit geen aan/uit knop op, maar hij
gaat pas aan als je de antenne er in
steekt! Ja, nu doet ie het! Maar
zodra je de antenne los laat doet ie
het weer niet… Ik kon de stekker
van de antenne niet diep genoeg in
de ACH77 steken. Een plastic
pinnetje in de stekker zag er krom
uit. Die maar eens weg geknipt, en
voilà: de stekker kon er beter in en
de piepjes bleven komen! Ook weer
gerepareerd.

De voorspelling
Met de voorspelling van Adri in de
hand kon ik een mooi landweggetje
vinden waar vele kleine bergjes en
dalen een flink aantal in- en uittredes
zou opleveren. Dankzij de
nauwkeurige gegevens voor de
sterpositie en het maanprofiel kunnen
we tegenwoordig ook aan de
noordkant van de Maan heel precies
bepalen waar wij moeten staan om
zoveel mogelijk tijdstippen te

Met een KML file kunnen we de lijnen uit de vorige figuur binnen Google Earth tonen en een geschikte
locatie zoeken voor de mobiele stations. De witte lijn loopt over mijn sterrenwacht in Zeddam, de ge-
kleurde lijnen gaan over de bossen van Montferland en over Beek. De gele lijn is ter verduidelijking voor
een zandpad wat geschikt is voor de waarneming.

kunnen verschalken. Wij hoeven niet
meer bang te zijn om weer voor Jan
met de korte achternaam honderden
kilometers voor niets op expeditie
uit te zijn, om te constateren dat er
weer sprake is van een shift waarbij
de Maan zover is opgeschoven dat
niemand een bedekking heeft
kunnen pakken.

Familiegebeuren
Het werd deze keer dus een familie
gebeuren. Om 21 uur ’s avonds
appte Monique nog of het de moeite
waard was uit te rukken. Er was ten
slotte nog sprake van bewolking,
maar ik was van mening dat die
bewolking aan het oplossen was, en
niet geschoten is altijd mis. Even later
kwamen Monique en Max bij mij
thuis (Head Quarter) aan en hebben
we mijn C8 in de auto geladen voor
Max. Met z’n drieën reden we naar
de Oude Eltenseweg in Beek (gem.
Montferland) en zetten we de 2
posten op, langs het rustige

zandweggetje. De lucht was
ondertussen geheel onbewolkt
geworden en de Maan stond er mooi
bij. Wat Eberhard een dag eerder al
had opgemerkt, bleek waar te zijn:
Venus was niet meer aan de
avondhemel te vinden.

Waarneming in Zeddam
Ik zelf ging weer snel naar huis om
vanuit mijn vaste locatie met de 30
cm Newton en Watec camera te
kijken. De ster van magnitude 7 kon
ik op de snelste belichtingstijd
vastleggen, wat zou neerkomen op
een nauwkeurigheid van 0,01
seconde! Ik wist wel dat ik slechts
1 in- en 1 uittrede zou zien, van een
grote berg. Maar voordat ik naar
deze ster ging kijken, pakte ik eerst
nog 3 andere ‘gewone’
sterbedekkingen. De derde ster was
zo kort voor de rakende, dat ik die
in hetzelfde filmpje heb opgenomen,
waarin ik na de bedekking van de
ster snel naar de noordkant van de



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Maan zwenk om de hoofdrolspeler
van de avond vast te leggen.
Het is een prachtig filmpje
geworden! Iets na 3 minuten over
11 wordt de ster precies 15
seconden bedekt door die grote
berg. Om 7 over 11 app ik naar
Monique: ‘Gelukt! Ik heb 1 in en 1
uit met een verschil van 15
seconden’. Ik krijg antwoord:
‘Woehaaaaaaa ik heb 10
tijdstippen. Max ook succesvol.
GAAAAAAAAF!!!!’
Ik ga de sterrenwacht sluiten en zie
de ISS over komen. Wat een licht!
Ik app weer naar Monique: ‘Heb je
de ISS ook gezien? Als toetje van
de avond’. Zij: ‘Ja was prachtig! Ik
belde Max om te zeggen dat het ISS
er aan kwam maar hij verstond dat
zijn zus er aan kwam. Snapte er niks
van’.

De uitwerking
De rakende was geslaagd! Alle
tijdstippen werden genoteerd en in
rapportvorm gegoten. Natuurlijk
kreeg Adri deze rapportjes
opgestuurd, zodat hij ermee aan de
slag kan. Maar ook Konrad Guhl
had interesse voor vermelding in het
blad JOA. Tevens heb ik de
gegevens doorgestuurd naar Jan
Manek, die het weer door stuurt
naar Mitsuru Soma voor de
wetenschappelijke wereld.

Rakende vanuit huis
Ook anderen mailde en appte ik
over onze geslaagde expeditie. Al
heel snel volgde antwoorden van
o.a. Henk Bril, Harrie Rutten, Adri
Gerritsen en Henk de Groot. Henk
de Groot vond het heel bijzonder
dat ik een rakende vanuit huis heb
waargenomen. Dat had hij nog nooit
meegemaakt. Toch is dat niet zo
bijzonder. Ik meen dat Eric Limburg
dat een keer had uitgerekend en op
1 op de 300 bedekkingen uit kwam.
Als ik mijn lijst in LOW erop na sla,
kom ik ook op dat aantal uit. Deze

Foto van de Maan met heel zwak de ster aan de Noordkant, enkele
minuten voor de rakende. Deze foto is uit de hand genomen met een
iPhone voor het oculair achter een C8 (bron: Max Winkel).

gaan dan vaak enkele kilometers bij
mijn sterrenwacht langs en zijn ook
niet allemaal even gemakkelijk waar
te nemen doordat de ster zwak is of
de Maan bijna vol verlicht is.
Eigenlijk toch wel bijzonder.
Ook Tom Tenbergen had het geluk
zelfs 2 rakenden waar te nemen in
2019 vanuit zijn tuin in Meise. De
eerste was op 11 februari 2019 van
ster SAO 110616, en de tweede

was op 24 augustus 2019 van ster
XZ 93860. Bijgaand figuur is de
uitwerking door Mitsuru Soma van
de rakende van 11 februari. De 3
puntjes op de kromme zijn de
waarnemingen en vallen precies op
het ongecorrigeerde profiel van de
Maan. Het antwoord van Mitsuru
Soma was: ‘It looks like a very good
observation’.
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Expeditie volgens het boekje?
Tijdens een expeditie gebeurt er
altijd weer iets bijzonders. Was dat
nu ook weer het geval?
Ik herinner mij nog goed de
expeditie van jaren geleden naar
Gorredijk, de plaats welke bekend
is van weerman Hans de Jong. Na
de waarneming (niets gezien want er
was sprake van een shift) reed ik
terug naar het kruispunt waar HQ
was. Daar zat ik op een bankje, het
was rond 2 uur ’s nachts. Er kwamen
enkele mensen langs lopen; die
keken vreemd op: waarom zit die
man daar midden in de nacht. Na
lang wachten ben ik weer terug
gereden op zoek naar de anderen.
Onderweg kwam ik een trekker
tegen met een giertank er achter.
Vreemd, wie gaat er ’s nachts gier
uit rijden. De trekker ging dezelfde
kant op als dat ik moest, en stopte
bij de auto van Adri. Hij had zijn auto
wat te diep in de greppel gereden,
en de boer was nog wakker
vanwege de Olympische Spelen op
TV.

Uitwerking van de waarnemingen. Blijkbaar was het eerste tijdstip van Max toch een intrede en geen
uittrede. Bron: Adri Gerritsen

Ook herinner ik mij nog goed de
expeditie naar Siebengewald.
Eberhard was toen voor de eerste
keer van de partij. Na afloop
kwamen we samen in het grenscafé
(HQ), het was nog net geen 2 uur ’s
nachts, en bestelden op kosten van
de club een portie bitterballen, want
we bestonden 50 jaar. Deze
gezelligheid was Eberhard vreemd,
maar het beviel hem wel. Hij is nog
steeds lid van onze club.

Onverwacht bezoek (en een
perspectiefwissel in dit verhaal)
En ja, ook deze expeditie gebeurde
er iets bijzonders. Max en ik
(Monique) stonden dus op een
verlaten zandpad in the middle of
nowhere, met een magnifiek uitzicht
op de sterrenhemel. Ik stond naast
de auto, Max was door zijn vader
250 meter verderop afgezet en
geïnstalleerd. Hij moest alleen nog
even terugkomen om zijn stopwatch
te starten met behulp van mijn (door
de technische skills van Jan Maarten
gerepareerde) perfect werkende
ACH77. Dus na een poosje komt
Max aangewandeld en op het
moment dat hij bij mij aankomt,
komen er twee auto’s uit de verte
het zandpad op. In eerste instantie
dacht ik nog dat die bij de -op het
oog- verlaten boerderij moesten zijn,
waar vlakbij Max’ waarneempost
zich bevond. Maar nee, één auto
draaide en stopte bij de telescoop.
En de andere auto stopte ook. Dus
Max met gezwinde spoed weer
terug, met achterlating van zijn
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stopwatch. Sh#t… Wat gebeurde
daar toch? Het duurde wel heel lang
allemaal… Eén auto ging weer rijden
en kwam langs mij op: een jonge
gast, sportieve rijstijl, neerbuigende
blik in de ogen (een “Petje” noemen
we die hier). Maar die andere auto
stond dus nog steeds bij Max. Toen
had ik het niet meer: heb vliegensvlug
de telescoop uit elkaar geschroefd,
in de kofferbak gelegd, klep dicht
en -jammer waarneming- naar Max
gereden. Daar aangekomen raampje
open: zo relaxed mogelijk gevraagd
“alles goed?” Stond hij met zijn
handen in zijn zakken rustig uitleg te
geven aan een jongen en een meisje
die door de telescoop wilden kijken.
Allemaal enthousiast. Pfffffff… Dus
dat gedaan waarvoor ik gekomen
was: de stopwatch gestart en aan
Max gegeven en via een grote bocht
weer terug naar mijn waarneemplek.
Telescoop weer opgesteld, alles
binnen handbereik en voor 22:30
was ik weer stand-by. En toen kon
het aftellen beginnen…

Uitwerking van de waarnemingen met het programma Grazprep. Bron: dr. Eberhard Riedel.

Zoals al vermeld zou dit mijn eerste
rakende bedekking worden,
waarvan ik tot een uur voor
verzamelen nog dacht dat ook deze
niet door zou gaan. Maar gelukkig…
We hadden afgesproken van 23:00
tot 23:06 uur waar te nemen. De ster
kon ik al ruim van tevoren zien en
de donkere maanrand kwam ook al
snel in zicht in het oculair. Helaas
heeft mijn oude C8 nog een 220 Volt
aansluiting, dus ik moest handmatig
volgen (er was geen verlengsnoer
beschikbaar dat lang genoeg was
om tot in de bewoonde wereld te
reiken). Met mijn 17 mm oculair
duurt het ongeveer twee en een halve
minuut voordat de ster van de ene
kant naar de andere kant  het
beeldveld overgestoken is. Ik was
natuurlijk best gespannen: zie ik het
wel goed, krijg ik geen kramp in mijn
oog, wat als ik nu te vroeg klik (en
jawel, de eerste meting was te
vroeg). Maar toen verdween ineens
de ster écht (klik!) en kwam ie
ineens weer terug (klik!) en ging ie
weer (klik klik) want kwam meteen

weer terug. Even wachten, weg
(klik!) enzovoorts. Ik hoef jullie
natuurlijk niks te vertellen. Maar ik
zat echt lekker in de wedstrijd, het
hield niet op! Alleen aan het eind,
toen de ster de verlichte bergtop
naderde werd het lastig, want toen
moest ik de telescoop ook nog snel
bijdraaien. En ik zag de ster heel
mooi langsop het verlichte deel gaan.
Het heelal in beweging. Al met al had
ik tien (TIEN!) tijdstippen,
waanzinnig! Toen ik om 23:07 uur
bezig was met een vreugdedansje
(niemand kon het zien) kreeg ik al
een appje van Jan Maarten dat hij
één in- en één uittrede had zoals
verwacht, en Max belde ook met de
mededeling dat het gelukt was.
Terwijl ik mijn opstelling voor de
tweede keer die avond kon
afbreken, maakte Max door zijn
oculair nog foto’s van de Maan.
Hem opgepikt en ingeladen en
huiswaarts gereden om te proosten
en de achterblijvers uitgebreid te
vertellen over de successen van de
avond!
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Bedekking van Venus door de Maan op 19 juni 2020
Door John S.Sussenbach

In de vroege ochtend van 19 juni 2020 werd Venus bedekt door de maan. Zowel Venus als de Maan vertoonden
een dunne maansikkel. Om de tijdstippen van occultatie van de noordelijk hoorn en van de totale bedekking te
bepalen, werd de gebeurtenis opgenomen met een ASI290MC-camera. De videofile werd geanalyseerd door
de afzonderlijke frames ervan te bekijken. Omdat de occultatie overdag plaatsvond, was het bepalen van de
precieze contacttijden een uitdaging. Oorzaak waren het lage contrast van de maansikkel en de gematigde
seeing-omstandigheden.

De bedekking werd geregistreerd
met een C14 f/11 Schmidt-
Cassegrain-telescoop en een
ASI290MC-kleurencamera als een
SER-bestand. Aangezien ik het
volledige scherm gebruikte, was de
opnamesnelheid slechts 16 fps. In
totaal werden 3984 frames
verzameld in ongeveer 4 minuten en
11 seconden. Omdat de helderheid
van de dunne maansikkel vrij laag
was, werd het contrast van het SER-
bestand verbeterd door Auke
Poelman (Utrecht, Nederland).
Met behulp van de app SER-Player
werd het SER-bestand omgezet in
individuele frames voorzien van een
tijdstempel in milliseconden (Fig.1).
Via www.time.gov werd de
afwijking van de laptoptijd ten
opzichte van de werkelijke tijd
vastgesteld op +1,789s en alle tijden
werden hiervoor gecorrigeerd.

In Fig.2 wordt de bepaling van het
tijdstip van de bedekking van het
noordelijke hoorn  getoond. Het
probleem met die meting is dat de
helderheid van het uiterste puntje van

Figuur 1. Venus bedekking 19 juni
2020 om 7h46m50.2s UT (boven)
en 7h47m53.6s UT (onder).
Noord is rechts en Zuid is links.

Figuur 2. Bedekking van Venus door de Maan op 19 juni 2020 rond de tijd van contact van de Noorde-
lijke hoorn met de Maan. Noord is boven.

de hoorn erg zwak is. Dit belemmert
de bepaling van de precieze tijd. Ik
heb het contactmoment uiteindelijk
vastgesteld op 7h 46m 45 UT. Dit
is exact de tijd die voor mijn locatie
(Houten, Nederland (5° 9’44.5” E,
52° 1’ 58.3” N)) wordt voorspeld
door het Occult4-programma.

Het moment van volledige
bedekking van Venus werd
vastgesteld op 7u48m35.0s UT (Fig.
3.) Ook hier belemmerde de slechte
seeing een precieze tijdmeting. Het
programma Occult 4 voorspelt de
volledige bedekking om 7u48m32s
UT. De reden voor de afwijking is
niet duidelijk, maar kan verschillende
oorzaken hebben. Het kan worden
veroorzaakt door de
onnauwkeurigheid van de laptoptijd.
Het viel op dat deze tijd niet stabiel
is en dat de laptop soms achterloopt
en soms voorloopt op de werkelijke
tijd. Een andere reden kan een
onnauwkeurigheid in het Occult4-
programma zijn of een combinatie
van verschillende effecten.
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Animaties van de bedekking zijn beschikbaar op YouTube.
1. Animatie op de oorspronkelijke snelheid:

https://www.youtube.com/watch?v=8SS-yjY5Wak&t=19s
2. Animatie 5 x versneld:

https://www.youtube.com/watch?v=SjuvYrQ1R_Q

Figuur 3. De volledige bedekking van Venus op 19 juni 2020. Een opeenvolgende serie van frames rond
het moment van volledige bedekking. Noord is boven.

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2020

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan
B 01-08-20 Za 23:51 188101 5,0 10 201 -19 8N 97+
B 12-09-20 Vr/za 03:40 78712 8,1 44 105 -15 12N 32-
A 08-10-20 Do 22:29 78168 6,1 16 71 -44 12N 61-
B 09-10-20 Do/vr 02:51 78336 7,7 54 128 -28 10N 59-
A 07-11-20 Vr/za 02:35 79864 6,4 53 130 -38 5N 65-
B 08-11-20 Za/zo 03:39 80552 7,6 53 135 -29 2N 54-
B 10-11-20 Ma/di 02:55 99287 8,4 26 104 -36 3N 33-
B 22-11-20 Zo 18:55 165258 7,6 24 190 -30 7S 56+
A 05-12-20 Vr/za 03:08 80378 4,7 58 172 -39 3S 79-

Agenda

29 – 30 aug 2020 – ESOP XXXIX alleen online
3 oktober 2020 – jaarvergadering KNVWS te ?
najaar 2020 – KPD/Sterbedekkersdag te Bussloo
? november 2020 – amateur bijeenkomst te Goirle
29 - 30 mei 2021 – Kleine Planeten Tagung te Drebach, Duitsland
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Een Venusbedekking met wolken
Door Henk de Groot

Op vrijdag 19 juni zou er een Venusbedekking door de Maan plaatsvinden. Vanuit Nederland zou die goed
waarneembaar zijn. De intrede is omstreeks kwart voor tien, en de uittrede ongeveer een uur later. De bedekking
vindt plaats redelijk hoog aan de hemel. De intrede op een hoogte van 47 graden en de uittrede op een hoogte
van bijna 54 graden. Omdat de bedekking nog redelijk vroeg plaats vindt, is de ontwikkeling van wolken ontstaan
door het opstijgen van door de Zon opgewarmde luchtbellen, nog maar net op gang gekomen. De wolkjes zijn
dan nog bescheiden.
Het lijkt mij de moeite waard eens te proberen de bedekking waar te nemen.

De wijze van waarnemen.
Ik wil de bedekking vastleggen met
de Watec videocamera en de time-
inserter.
Ik heb een 35 cm SC telescoop en
een 75 mm refractor. Met de SC
telescoop en een focal reducer kom
ik op een brandpuntsafstand van
2270 mm, en dan heb ik een mooi
plaatje van Venus. Het kan ook met
de refractor; zonder focal reducer
is de brandpuntafstand 1200 mm.
Het Venusbeeldje is dan bijna de
helft kleiner. Voordeel is dan wel
weer dat de luchtonrust op de
kleinere telescoop minder invloed
heeft.
Omdat de bedekking nog redelijk
vroeg plaats vindt, besluit ik het toch
maar te wagen met de 35 cm SC.

De 35 cm SC vangt natuurlijk
overdag veel te veel licht voor de
Watec camera. Er moet daarom een
scherm gemaakt worden voor het
objectief. In eerste instantie met een
gat van omstreeks 5 cm doorsnede,
maar later bedenk ik dat het er twee
moeten worden om het oplossend
vermogen van de telescoop te
verbeteren. Je krijgt dan eigenlijk
twee telescopen in één, die werken
als interferometer. Daarna bedacht
ik dat het oplossend vermogen dan
maar in een richting beter wordt. Dat
herinner ik mij nog van het begin van
de Westerbork Synthese
Radiotelescoop. Daar moesten de
waarnemingen 12 uur later nogmaals
gedaan worden om in twee

De telescoop staat op Venus gericht. Op de telescoop het scherm met
vier gaten. Een parasol schermt de telescoop wat af tegen de Zon,
zodat deze zo min mogelijk opwarmt.

richtingen een goed oplossend
vermogen te krijgen.
Ik maak een scherm met 4 gaten,
elk gat is 2 cm in diameter.
Twee dagen voor de bedekking
plaatsvindt wordt dit scherm,
bestaande uit twee lagen op elkaar
geplakt tekenpapier met de vier
gaten erin, getest.
Er blijkt nog te veel licht binnen te
komen voor de Watec. Dat komt
mogelijk ook omdat het papieren
scherm niet volledig lichtdicht is. Ik
plak er nog een laag aluminium folie
overheen, en maak voor nood twee
schermpjes om eventueel één of
twee gaten af te dekken, voor het
geval er vlak voor de bedekking nog
te veel licht naar binnen komt.

Wat wel grappig is dat met de vier
gaten in het scherm het scherpstellen
van het beeld veel eenvoudiger
wordt. Staat de CCD van de Watec
uit focus, dan zie je vier Venus
afbeeldingen, die ook nog redelijk
scherp zijn. Je kunt nu eenvoudig
scherp stellen door zover aan de
focusseer inrichting te draaien dat de
vier beeldjes op elkaar vallen.
Nadeel is wel dat ook alle stofjes in
het systeem in viervoud aanwezig
zijn. Deze zijn later echter eenvoudig
te verwijderen door een flatfield te
maken en dat af te trekken van de
eigenlijke opname. Dat werkt niet op
video, maar dan vallen de stofjes
ook minder op omdat er dan
schijnbaar veel meer luchtonrust
heerst.
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De bedekking.
Enkele dagen voor de bedekking
zijn de weersvooruitzichten niet erg
gunstig. Na weken van blauwe
luchten is nu de kans op zonneschijn
slechts 30%.
Kort voor de bewuste dag lijkt het
toch te verbeteren. Vrijdagochtend
is de lucht stralend blauw. Ongeveer
drie kwartier voordat de bedekking
begint, staat de telescoop op Venus
gericht. Het beeld is erg stabiel, er
is nog weinig luchtonrust. Ook de
Maansikkel is goed te zien, al is deze
wel een stuk lichtzwakker dan
Venus.
Om 9:28 (07:28 UT), maak ik een
korte video-opname van Venus.
Enkele minuten later trekt een dichte
sluier van hoge bewolking voor
Venus en de Maan. Een blik op de
satellietfoto laat zien dat het een
wolkenband betreft, die uit het
zuidoosten komt, en waar ik
voorlopig nog wel even last van zal
houden. Het lijkt dat het in heel
Nederland vrijwel onbewolkt is,
alleen een klein stukje in het midden
oosten van dit landje zit onder de
bewolking. Door een plekje iets
minder dikke bewolking lukt het
toch nog om op 09:48:50
Nederlandse tijd wat te zien van de
intrede.

De Venusuittrede.
Een uur later, tegen de tijd dat Venus
weer achter de Maan weg moet
komen, wordt de bewolking iets
minder dicht. Ik zet de video weer
op opnemen, en wacht wel af of er
nog wat zichtbaar is. Opeens is door
de wolken weer een stukje Venus
te zien. Om 10:48:40 Nederlandse
tijd is het even aardig beter, en heb
ik van de video een foto opname
gemaakt. Bijna de helft van Venus is
nu zichtbaar. Drieëndertig seconden
later, om 10:49:13, is er wat aardigs
te zien aan het sikkeltje van Venus.
Het sikkeltje is bijna helemaal
zichtbaar, alleen een klein stukje

Op de linker opname Venus omstreeks 20 minuten voor de bedek-
king. De lucht is dan nog rustig en vrijwel onbewolkt. Aan de rechter-
zijde tijdens de intrede, gedurende een heel kort moment dat er even
wat minder wolken zijn.

links boven, mist. Het lijkt erop dat
een hoge maanberg of kraterrand
dan even een flink deel van het licht
van het dunne sikkeltje tegenhoudt.
Verder valt op dat de beeldonrust
sinds de intrede toch behoorlijk is
toegenomen. Dat is ook wel te
begrijpen, omdat het nu een uur later
is, en het inmiddels ook al een stuk
warmer is geworden.

Het Maanprofiel.
Omdat het Venusprofiel omstreeks
08:48:13 UT er toch wel een beetje

Bij de uittrede zijn de wolken iets dunner, en is Venus af en toe zicht-
baar. Op de linker opname is de Venussikkel ongeveer voor de helft
zichtbaar. Rechts vlak voor het laatste uittrede contact.

vreemd uitziet, heb ik contact
gezocht met Adri Gerritsen met de
vraag of hij daar iets meer over zou
kunnen zeggen. Adri is dan weer
volop bezig een update van het
Maanprofiel uit te werken, en hij wil,
als dat afgerond is, wel eens kijken
hoe het precies zit.
Adri heeft een hele berekening
uitgevoerd. Met de positiehoek
tussen de middelpunten van Venus
en de Maan en hun stralen berekent
Adri hoe de samenstand van Venus
en de Maan er op 08:48:13 UT er
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precies uitziet. Dat heeft hij
vervolgens weergegeven in een
afbeelding. De rand van Venus staat
dan een fractie, namelijk 1,37 “,
binnen de Maanrand.
Adri berekent ook dat Venus de
Maanrand raakt bij Watts angle
221,1 graden.
En hij levert daar het volgende profiel
bij. Daarop is een kleine berg te zien
met een schijnbare hoogte van 0,38
graden. Niet hoog, maar toch
duidelijk zichtbaar. De opname van
de uittrede van Venus is niet heel erg
scherp door de luchtonrust. Door
het versmeren van het licht lijkt de
berg groter dan hij in werkelijkheid
is. Toch is het wel aardig dat er nog
iets van te zien is.
Zo is het waarnemen van deze
bedekking toch nog redelijk gelukt,
ondanks de bewolking. Het blijft
altijd mooi om zoiets waar te nemen.
Met dank aan Adri voor de
berekeningen en de figuren.

Adri Gerritsen heeft de posities en groottes van Venus en de Maan
berekend, en gevisualiseerd op deze afbeelding. Venus bevindt zich
nog een klein beetje binnen de Maanrand.

Het door Adri berekende Maanprofiel ter plaatse van de uittrede van Venus. De berg bij de pijl is te zien
in de sikkel van Venus. Horizontaal de Watts Angle en verticaal de hoogte.
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Totale Sterbedekkingen
Predictions : 24 Period : 01/07/2020 - 01/10/2020
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
 08-07-2020  Wed  00:43:23  1  R   29874   4.5  16  158  -14  +88°N    5
 16-07-2020  Thu  02:56:31  1  R    4954   7.2  23   92   -6  +70°S   10
 28-07-2020  Tue  21:12:35  1  D   21326   5.6  14  217  -12  +70°N    6
 01-08-2020  Sat  23:45:18  7  D   26957   5.0  11  199  -20  +18°N    8
 03-08-2020  Mon  23:21:15  1  R   29480   5.2  17  169  -21  +67°S    8
 10-08-2020  Mon  23:33:42  1  R    3545   6.7  14   90  -23  +74°S    9
 13-08-2020  Thu  02:42:39  1  R    5609   6.1  34  104  -13  +47°S    5
 15-08-2020  Sat  03:40:53  1  R    8453   5.8  31   92   -7  +64°S    4
 15-08-2020  Sat  03:47:03  2  R    8487   6.9  32   93   -6  +24°S    7
 17-08-2020  Mon  03:33:56  1  R   12223   7.2  13   70   -8  +70°N   10
 22-08-2020  Sat  20:04:13  1  D   19339   5.9   4  256  -11  +68°S    5
 25-08-2020  Tue  18:18:08  1  D   22017   2.6  17  192   +3  +68°S    8
 03-09-2020  Thu  21:49:20  1  R     150   5.8  20  129  -26  +72°S   10
 07-09-2020  Mon  01:34:41  2  R    3302   6.4  45  149  -27  +48°N    9
 11-09-2020  Fri  00:22:39  1  R    7387   6.3  21   80  -33  +66°S    7
 12-09-2020  Sat  00:34:57  1  R    9458   6.8  16   72  -32  +75°S    7
 12-09-2020  Sat  01:32:02  1  R    9536   7.4  24   82  -29  +76°S   10
 12-09-2020  Sat  03:51:33  2  R    9744   7.2  44  110  -12  +31°S    8
 13-09-2020  Sun  02:46:50  2  R   11513   5.9  26   86  -21  +27°S    4
 13-09-2020  Sun  04:36:13  1  R   11622   7.4  43  108   -6  +75°N    9
 20-09-2020  Sun  17:54:16  1  D   20643   5.3  10  230   -3  +39°S   10
 27-09-2020  Sun  21:19:43  1  D   29874   4.5  18  188  -33  +88°N    4
 28-09-2020  Mon  00:49:21  1  D   29979   4.7   3  234  -37  +89°N   10
 30-09-2020  Wed  23:49:12  1  D   32209   4.4  31  194  -41  +44°S    5

Toelichting op de tabel ‘Totale Sterbedekkingen’

De voorspellingen zijn gemaakt voor sterrenwacht ‘Sonnenborgh’ te Utrecht (5,129 OL; 52,086 NB),
waarbij is uitgegaan van een onervaren waarnemer die beschikt over een telescoop met een diameter van 10
centimeter of minder.

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
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De planetoïde (3905) Doppler verder bekeken
Door Henk de Groot

De planetoïde Doppler is eigenlijk een synchroon binair systeem. De begeleider van Doppler draait in ruim 50
uur om het hoofdobject heen. De rotatieperiode van Doppler zelf is even lang als de omlooptijd van de begeleider.
Daarom heet dit een synchroon systeem. Een synchroon systeem kan alleen blijven bestaan als de beide
componenten, of in ieder geval de grootste component, niet mooi rond van vorm zijn maar enigszins ellipsvormig,
met het zwaartepunt iets uit het midden. Op die manier zijn ze op een vast punt aan elkaar verbonden; het kost
dan redelijk veel moeite, afhankelijk van de afwijking van de bolvorm, om de rotatieperiode en de omloopperiode
van elkaar los te trekken.

Ontdekking.
In 2013 is door een groep studenten
van de Maryland University bij
toeval ontdekt dat Doppler binair is.
In 2017 komt Doppler weer in
oppositie, en doet de mogelijkheid
zich weer voor om mogelijk weer
eclipsen of onderlinge bedekkingen
waar te nemen.
In Occultus nummer 132 van april
2018 is dat beschreven. De
waarnemers in 2017 zijn een aantal
amateur- en beroeps
sterrenkundigen op het Haute-
Provence Observatory, daarbij
geholpen door een groep studenten,
een waarnemer uit de VS en eentje
uit Nijmegen, die dit stukje nu
schrijft.
Pascal Descamps heeft dit project
begeleid en heeft ook na afloop een
onderzoek verricht, om aan de hand
van de waarnemingen meer te weten
te komen over het Dopplersysteem.
Dit is gepubliceerd in de Icarus nr
345, onder de titel: “Physical
characterization of double asteroid
(3905) Doppler”. Icarus is een
wetenschappelijk magazine wat
tegenwoordig digitaal verschijnt, en
waarin vooral geschreven wordt
over onderzoek aan lichamen in het
Zonnestelsel, dus Maan, planeten,
dwergplaneten en planetoïden en
kometen.

Waarnemen van eclipsen en
bedekkingen.
Als je van een binair systeem
onderlinge eclipsen of bedekkingen

wilt waarnemen, moet ten eerste de
planetoïde zichtbaar zijn. Dus in
oppositie, of niet al te ver daar
vandaan. Staat hij te dicht bij de Zon,
dan is de waarneemtijd in de vroege
avond of de late nanacht vaak te kort
om een lange waarneming te kunnen
verrichten. Bovendien staat het
object dan ook veel verder weg, en
zal dan in veel gevallen te zwak zijn
om nog goed met relatief kleine
telescopen waargenomen te kunnen
worden.
Om onderlinge eclipsen te kunnen
zien, moet het baanvlak van beide
lichamen, dus het vlak waarin beide
componenten om elkaar draaien, zo
ongeveer door de Zon gaan, anders
kan het ene lichaam geen schaduw
op het andere lichaam werpen.
En wil je onderlinge bedekkingen
zien, dan moet de Aarde ongeveer
in het baanvlak liggen. En wil je ze
allebei tegelijk zien, dan moet zowel
de Aarde als de Zon dichtbij het
baanvlak liggen. De Zon, Aarde en
de planetoïde liggen dan ongeveer
op één lijn. Dat laatste komt
natuurlijk niet zo vaak voor.

De heliocentrische eclipticale lengte
van Doppler tijdens de oppositie van
2017 ligt dicht bij de lengte bij de
ontdekking van het binaire systeem
in 2013. De positie van het
baanvlak, waarin beide
componenten om elkaar heen
draaien, en de positie ten opzichte
daarvan van de Aarde zijn dan
vergelijkbaar. De kans dat de

onderlinge bedekkingen zich weer
zouden laten zien in 2017 is dus
redelijk groot. Daarom is in 2017
bewust aangestuurd op een
waarneemactie. De volgende
gelegenheid doet zich pas weer voor
in 2054.
Ook in 2019 zijn trouwens wel
enkele lichtcurven opgenomen van
Doppler, ook al doen zich dan geen
onderlinge eclipsen voor. Deze extra
waarnemingen zijn gedaan om de
berekeningen zo goed mogelijk te
valideren.

De waarnemingen.
Zoals al eerder genoemd: de
rotatietijd van Doppler en de
omloopperiode van de begeleider
van Doppler is 50,826 uren met een
nauwkeurigheid van 0,6 seconde.
Dat deze periode zo goed bekend
is, komt door de lange
waarneemreeks. De amplitude van
de helderheid van de
rotatielichtcurve is 0,45 magnitude,
en dat is wel redelijk veel. Deze
amplitude was in 2013 even groot
als in 2017. De relatief grote
amplitude is een aanwijzing dat de
objecten niet mooi rond zijn, maar
een afwijkende vorm hebben.

In het najaar van 2017 zijn 19
helderheidscurven opgenomen in
drie maanden tijds. Een aantal
opgenomen lichtcurven vertonen
afwijkingen, die bovendien onderling
ook weer afwijkend zijn. Deze
afwijkingen worden verklaard door
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de onderlinge bedekkingen en
eclipsen. Deze doen zich twee keer
voor in een volledige
omloopperiode.
Omdat de Aarde schijnbaar
langzaam door het baanvlak van het
binaire Doppler systeem schuift,
veranderen ook de onderlinge
bedekkingen en eclipsen. Wij op
Aarde kijken dus steeds iets anders
tegen het systeem aan.
Ook de fasehoek van Doppler
verschuift over de verschillende
waarnemingen van 11 naar 8 graden,
en dan weer naar 27 graden. De
fasehoek is de hoek Zon-Doppler-
Aarde, dus als Doppler in oppositie
is, dan is de fasehoek nul graden. Is
Doppler in conjunctie met de Zon,
dan is de fasehoek 180 graden. Dus
ook de Zon belicht het systeem
steeds op iets andere wijze.

De amplitude in helderheid van de overgangen en eclipsen is erg afhankelijk van de inclinatie van het
rotatiebaanvlak van het binaire Dopplersysteem ten opzichte van de Aarde. Bij een inclinatie van nul
graden, zoals dat in 2013 het geval was, is de amplitude maximaal, zo’n 1,2 magnitude (inclusief de
amplitude van de kale rotatiecurve). In december 2017 is de amplitude het laagst, ongeveer 0,5 magnitude.
De inclinatie hoek is dan zo rond 7 graden. Bij een nog grotere hoek zijn er geen overgangen meer. Op de
X-as de fase van rotatie, 1 = 50,3 uren, en op de Y-as de helderheid amplitude in magnitudes

De helderheidsvariaties van de
onderlinge bedekkingen komt
steeds bovenop de “normale”
rotatie lichtcurve, tenminste als er
bedekkingen plaatsvinden.
In 2013 bedroeg deze extra
helderheidsvariatie 0,8 magnitude. In
2017 is dat afgenomen naar
waarden tussen 0,15 en 0,3
magnitude. Dat wordt verklaard
doordat vanaf de Aarde bekeken,
in 2017 het systeem niet precies
vanuit het vlak waarin beide
componenten om elkaar heen
draaien, het baanvlak, bekeken
wordt, maar daar iets buiten. Dat
verschil in hoek noemen we hier
maar inclinatie. De onderlinge
bedekkingen zijn dan niet meer
volledig, maar steeds gedeeltelijk. In
november 2017 is deze hoek het
kleinst, in oktober al groter en in
december is deze nog groter.

Uit de amplitude van de eclips en
hoe wij vanaf de Aarde tegen het
systeem aankijken, de positie van de
Aarde dus, is de positie van het
baanvlak van het Doppler systeem
te bepalen.

Model.
Om uit de waarnemingen van de
rotatie lichtcurves en de
bedekkingen maar zo te berekenen
hoe het binaire systeem eruit ziet, is
een onmogelijke opgave. Daarom
wordt er eerst een rekenmodel
opgezet. In dat model worden de
verschillende grootheden gevarieerd,
zoals: massa verhouding,
massadichtheid en vorm van beide
lichamen, en verder de afzwakking
van licht naar de terminator toe en
de verstrooiing van het licht op het
oppervlak. Wanneer de resultaten
van het model het beste
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overeenkomen met de
waarneemresultaten, mag je
aannemen dat je op de goede weg
zit.
Aardig om te weten is dat de
gebruikte parameters voor de
verstrooiing van licht aan het
oppervlak ooit nog eens opgesteld
zijn door Minnaert in 1941, toen hij,
als ik het juist heb, directeur was van
de Utrechtse Sterrenwacht.

Resultaten.
Positie baanvlak:
Met een extra afzwakking bovenop
de normale lichtcurve van Doppler
in oktober van 0,15 magnitude en in
november 2017 met 0,3 magnitude,
wordt voor oktober een inclinatie
van het Doppler baanvlak berekend
van 5 graden, en voor november 3
graden. De positie waar de poolas
van het baanvlak heen wijst is dan,
uitgedrukt in equatoriale coördinaten:
α = 240 0 en δ = 47 0, allebei met
een nauwkeurigheid van 5 graden.
Ja, ik zet het er maar bij voor het
geval er ooit een sterbedekking door
Doppler komt, dan kun je iets
zeggen over de onderlinge posities
van beide componenten.

In deze beide grafieken is de uit het model gehaalde bedekkingscurve weergegeven samen met de
helderheidsmetingen gedaan door de diverse waarnemers. Links van 27 oktober 2017 en rechts 12 de-
cember 2017. De helderheidscurve op 12 december heeft een andere vorm. De bedekking zelf is iets
kleiner, maar de schaduw van de eclips is nu beter te zien omdat vanaf Aarde en vanaf de Zon gezien de
kijkrichtingen anders zijn. Op het plaatje in de beide grafieken is de positie van beide componenten,
gezien vanaf de Aarde, weergegeven. Op de X-as de tijd in uren en op de Y-as de relatieve magnitude

Massaverhouding en dichtheid:
Pascal vindt voor de
massaverhouding van beide
componenten de waarde 0,88;
beide componenten verschillen dus
niet zo heel veel van elkaar in massa.
Voor de (bulk)dichtheid komt hij uit
op de waarde 3,86 g/cm3 . Dit komt
overeen met de dichtheid van de M-
klasse planetoïden. Tot zover zijn van
twee planetoïden op dezelfde wijze
de dichtheden verkregen, namelijk
(22) Kalliope, dichtheid 3,4 g/cm3

en (216) Kleopatra, met een
dichtheid van 3,6 g/cm3. Verder is
van (21) Lutetia de dichtheid
bepaald door Rosetta, die in juli
2010 langs Lutetia is gevlogen.
De klasse van planetoïden is afgeleid
van hun spectrale kenmerken. M-
klasse planetoïden zijn over het
algemeen roodachtig en bevatten
relatief veel ijzer en nikkel.
Deze gevonden dichtheden zijn
dichtheden van het gehele object. De
objecten zijn min of meer poreus, en
opgebouwd uit ijzer en stenen
(silicaten), welke op zich grotere
dichtheden hebben. Verwacht wordt
dan ook dat de poreusheid van
Doppler zo ligt tussen 20 en 40%.

Doppler is dus vrij los opgebouwd
uit een grote verzameling stenen en
ijzer.

Vorm:
De beide objecten zijn afgeplat; de
beide korte assen zijn ongeveer 0,7
keer de lange as. Ze draaien op
korte afstand van elkaar. Bij een
diameter van de beide componenten
van respectievelijk ongeveer 5 en 6
km, zou de onderlinge afstand
omstreeks 50 km bedragen.

Probleempje.
Een probleempje waar Pascal in zijn
model tegenaan loopt is dat de
objecten in het model wat het beste
de lichtcurves verklaart, niet
helemaal in hydrostatisch evenwicht
zijn. Hydrostatisch evenwicht
betekent zoiets dat alle onderdelen
in het lichaam in rust zijn.
Als je uitgaat van de vorm van beide
componenten in een hydrostatisch
evenwicht, en daarbij ook een
poreusheid aanneemt van 40% en
een gemiddelde dichtheid van het
vaste materiaal (de stenen en de
stukken ijzer) van 7 g/cm3, dan hoort
daar eigenlijk een omlooptijd bij van
10,34 uren.
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Dat betekent dus ook dat dan de
beide componenten veel dichter bij
elkaar zouden staan, zeg maar ruim
19 km van elkaar in plaats van
omstreeks 50 km, zoals nu
gevonden is. In die situatie zouden
alle delen in beide objecten in
rustevenwicht zijn.

Waarom beide lichamen niet in een
hydrostatisch evenwicht zijn, blijft
een beetje gissen. Mogelijk hebben
beide componenten in het verleden
inderdaad veel dichter bij elkaar
gestaan.
Het kan zijn dat bij de nu gevonden
relatief hoge materiaaldichtheid en
aangenomen poreusheid het lichaam
toch behoorlijk veel interne wrijving
heeft, en zolang de afwijking van het
hydrostatisch evenwicht niet te
extreem wordt, het door die hoge
interne wrijving toch dezelfde vorm
blijft houden. De vorm van beide
componenten is dan niet meer
gewijzigd sinds de tijd dat de
omloopperiode 10,34 uren was.
Maar sindsdien is de omloopperiode
zelf wel veranderd door mogelijk een
externe oorzaak, en daarmee is ook
de afstand groter geworden tot 50
km nu.
Verder onderzoek aan andere
binaire systemen met dezelfde
eigenschappen kan wellicht meer
uitsluitsel hierover geven.

Tot slot.
Het hele onderzoek van Pascal is
natuurlijk veel uitgebreider. Wie het
lezen wil, kan ik het wel toesturen.
Wat mij vooral opgevallen is dat je
toch met relatief eenvoudige
metingen, gedaan met kleine
telescopen, als je dat vergelijkt met
de 8 meter tot 30 meter grote
monsters van nu en in de nabije
toekomst, toch nog steeds veel te
weten kunt komen van het
buitenaardse, en bovendien daarmee
mooi onderzoek kunt verrichten.
Met dank aan Pascal Descamps
voor het rapport en de figuren.

De waarnemingen van de bedekkingen en eclipsen in oktober (bo-
ven) en november 2017 (midden) en in 2019 (onder). De vorm in
oktober en november is duidelijk verschillend. De amplitudes in no-
vember zijn groter ten gevolge van de kleinere inclinatiehoek van het
baanvlak van beide Dopplercomponenten en de Aarde. De waarne-
mingen uit 2019 vertonen geen eclipsen en bedekkingen meer, en zijn
gebruikt ter controle. De waarnemingen in november van de eclips
zijn grotendeels vanuit Nijmegen uitgevoerd. Op de X-as de fase van
rotatie, 1 = 50,3 uren, en op de Y-as de helderheid amplitude in
magnitudes
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel

In het tweede kwartaal werden er meer dan 40 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden verricht,
waarvan maar liefst 11 positieve waarnemingen. Fantastisch!
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. Een X is geen bedekking, en als er wel een
bedekking is waargenomen, dan wordt de duur ervan weergegeven.

Datum Nummer Object Bredner, E. Groot, H. de Rutten, H. Winkel, J.M.

4 apr. 59 Elpis X
4 apr. 34173 2000 QY37 X
5 apr. 1719 Jens X
10 apr. 29725 Mikewest X
14 apr. 57264 2001 QP113 X
16 apr. 6723 Chrisclark 1,32s
19 apr. 139 Juewa 7,24s 7,04s 5,63s
19 apr. 55234 2001 RC75 X
20 apr. 56 Melete 8,76s 10,8s
20 apr. 32259 2000 OT53 1,30s
20 apr. 112415 2002 NW42 X
22 apr. 4840 Otaynang 1,20s
25 apr. 12754 1993 LF2 X X
25 apr. 471325 2011 KT19 X X
4 mei 65252 2002 FP24 X X X
5 mei 29588 1998 FM71 X X X
6 mei 3191 Svanetia 0,16s
11 mei 32215 2000 OG16 X
11 mei 786 Bredichina X X
11 mei 146811 2001 YD90 X
14 mei 11886 Kraske X
24 mei 9097 Davidschlag X
26 mei 20635 1999 TV96 X X X
28 mei 100887 1998 HB116 X
28 mei 19795 2000 RJ50 X
30 mei 738 Alagasta X
21 juni 764 Gedania X
23 juni 29966 1999 JW103 X
23 juni 1211 Bressole 2,56s
24 juni 14991 1997 UV14 X
25 juni 185 Eunike 11,1s
29 juni 24433 2000 CF83 X
29 juni 398 Admete X
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F
iguur 1

Chrisclark
Op 16 april werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door (6723) Chrisclark met een
duur van 1,32 seconden. De intrede
was om 22h32m30,02s en de
uittrede om 22h32m31,34s UT.
Ook Tim Haymes (UK) had een
bedekking met een duur van 1,27
seconden. Zie figuur 1 voor de
koorden.

Juewa
Op 19 april werd door Henk de
Groot, Harrie Rutten en Jan Maarten
Winkel een bedekking
waargenomen door (139) Juewa
met een duur van 7,24 en 7,04 resp.
5,63 seconden. Bij Henk was de
intrede om 21h06m30,51s en de
uittrede om 21h06m37,74s UT. Bij
Harrie was de intrede om
21h06m33,33s en de uittrede om
21h06m40,37s UT. Bij Jan Maarten
was de intrede om 21h06m31,64s
en de uittrede om 21h06m37,27s
UT. De helderheid nam af met
slechts 0,3 magnitude. Ook vanuit

België en Duitsland werden er
bedekkingen waargenomen. Zie
figuur 2 voor de koorden.

Melete
Op 20 april werd door Eberhard
Bredner en Jan Maarten Winkel een
bedekking waargenomen door (56)
Melete met een duur van 8,76 resp.
10,8 seconden. Bij Eberhard was de
intrede om 02h06m55,45s en de
uittrede om 02h07m04,21s UT. Bij
Jan Maarten was de intrede om
02h06m46,6s en de uittrede om
02h06m57,4s UT. De bedekking
vond 15 seconden later plaats dan
voorspeld was. Het was weer een
moeilijke bedekking: de helderheid
nam af met slechts 0,3 magnitude.
Vanuit België en Duitsland werd er
nog door anderen een bedekking
waargenomen. Zie figuur 3 voor de
koorden en het DAMIT model.

2000 OT53
Op 20 april werd binnen 25 uur door
Jan Maarten Winkel zijn derde
bedekking waargenomen, dit keer

door (32259) 2000 OT53 met een
duur van 1,30 seconden. De intrede
was om 22h00m50,05s en de
uittrede om 22h00m51,35s UT.

Otaynang
Op 22 april werd binnen 1 week
door Jan Maarten Winkel zijn vierde
bedekking waargenomen, dit keer
door (4840) Otaynang met een duur
van 1,20 seconden. De intrede was
om 21h14m36,34s en de uittrede
om 21h14m37,54s UT. De
bedekking vond 15 seconden
eerder plaats dan voorspeld was. Er
was sprake van een shift van 3
padbreedtes naar het Noord
Oosten.

Svanetia
Op 6 mei werd slechts 2 uur voor
de bedekking via Planoccult door
Oliver Klös gemeld om naar deze
planetoïde te kijken. Er was na
herberekening sprake van een shift
naar het Zuid Westen. De lijn liep
echter nog steeds door Duitsland,
met de 1-sigma lijn door
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Figuur 2

Figuur 3
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Figuur 4

Winterswijk. Jan Maarten Winkel
besloot toch te gaan kijken en werd
beloond met een bedekking met een
duur van slechts 0,16 seconden
(maximaal voorspeld was 0,4
seconden). De intrede was om
21h20m24,73s en de uittrede om
21h20m24,89s UT. De shift naar het
Zuid Westen bleek nog wat groter
te zijn.

Bressole
Op 23 juni werd door Jan Maarten
Winkel een bedekking
waargenomen door (1211) Bressole
met een duur van 2,56 seconden. De
intrede was om 23h14m40,41s en
de uittrede om 23h14m42,97s UT.
Er was sprake van een shift van 2
padbreedtes naar het Noorden.

Eunike
Op 25 juni werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door (185) Eunike met een duur van
11,1 seconden. De intrede was om
23h08m46,0s en de uittrede om

23h08m57,1s UT. Het was een
moeilijke waarneming: de helderheid
nam met slechts 0,2 magnitude af.

Bedekkingen elders in Europa
Hieronder volgt een niet complete
lijst van de bedekkingen welke
elders in Europa zijn waargenomen.
Op 2 april werd door Boninsegna
(België) een bedekking
waargenomen door de Jupiter
trojaan (2363) Cebriones met een
duur van 6,1 seconden.
Op 4 april werd door 5 waarnemers
in Duitsland, Frankrijk en Spanje een
bedekking waargenomen door (59)
Elpis met een duur van 2,08 tot 21,6
seconden. Jan Maarten Winkel had
een mis. Zie figuur 4 voor de
koorden.
Op 5 april werd door Schreurs en
Fernandez (België) een bedekking
waargenomen door (1719) Jens met
een duur van 1,36 seconden. Jan
Maarten Winkel had een mis.
Op 9 april werd door Castellani en
Vaudescal (Frankrijk) een

bedekking waargenomen door de
Jupiter trojaan (2363) Cebriones
met een duur van 5,1 seconden.
Op 10 april werd door Ellington
(Duitsland) en Zeleny (Tsjechië) een
bedekking waargenomen door de
Jupiter trojaan (5638) Deikoon met
een duur van 1,20 resp. 1,50
seconden.
Op 11 april werd door 10
waarnemers in België, Duitsland,
Italië en Zwitserland een bedekking
waargenomen door (667) Denise
met een duur van 3,00 tot 6,72
seconden. Zie figuur 5 voor de
koorden.
Op 11 mei werd door Pratt (UK)
een bedekking waargenomen door
(32215) 2000 OG16 met een duur
van 0,42 seconden. Jan Maarten
Winkel had een mis.
Ook op 11 mei werd door 6
waarnemers vanuit België, Duitsland
en UK een bedekking
waargenomen door (786)
Bredichina met een duur van 2,35
tot 2,90 seconden. Henk de Groot
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Figuur 5

Figuur 6
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Figuur 7

en Jan Maarten Winkel hadden een
mis.
Op 13 mei werd door Schnabel
(Spanje) een bedekking
waargenomen door Romulus, de
begeleider van (87) Sylvia, met een
duur van 0,76 seconden. Zie figuur
6 voor de koorde.
Op 19 mei werd door Schreurs en
Fernandez (België) en Kloes
(Duitsland) een bedekking
waargenomen door (435) Ella met
een duur van 3,84 resp. 2,5
seconden. Zie figuur 7 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 26 mei werd door Van den
Abbeel, Boninsegna en Bourgeois
(België) een bedekking
waargenomen door (20635) 1999
TV96 met een duur van 1,88 tot
3,02 seconden. Henk de Groot,
Harrie Rutten en Jan Maarten Winkel
hadden een mis. Zie figuur 8 voor
de koorden.
Ook op 26 mei werd door 6
waarnemers vanuit België,
Duitsland, Tsjechië en Zwitserland

een bedekking waargenomen door
TNO (119951) 2002 KX14 met
een duur van 12,5 tot 20,5
seconden. Zie figuur 9 voor de
koorden.
Op 30 mei werd door Van den
Abbeel en Bourgeois (België) een
bedekking waargenomen door
(738) Alagasta met een duur van
7,04 resp. 6,90 seconden. Jan
Maarten Winkel had een mis.
Op 31 mei werd door Irzyk, Leroy
en Tessier (Frankrijk) een
bedekking waargenomen door
(1353) Maartje met een duur van
2,0 tot 4,5 seconden. Zie figuur 10
voor de koorden en het DAMIT
model.
Op 11 juni werd door 10
waarnemers in België, Duitsland en
Zwitserland een bedekking
waargenomen door (185) Eunike
met een duur van 12,72 tot 20,48
seconden. Zie figuur 11 voor de
koorden.
Op 21 juni werd door Van den
Abbeel, Schreurs en Fernandez

(België) een bedekking
waargenomen door (764) Gedania
met een duur van 7,68 resp. 5,12
seconden. Jan Maarten Winkel had
een mis.
Op 22 juni werd door 37
waarnemers in België, Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland een
bedekking waargenomen door (2)
Pallas met een duur van 6,7 tot 38,9
seconden. Zie figuur 12 voor de
koorden en het DAMIT model.
Op 24 juni werd door Janik
(Tsjechië) een bedekking
waargenomen door (14991) 1997
UV14 met een duur van 2,16
seconden. Jan Maarten Winkel had
een mis.
Op 24 juni werd door 9
waarnemers in België, Duitsland,
Frankrijk, UK en Zwitserland een
bedekking waargenomen door
(121) Hermione met een duur van
7,5 tot 9,9 seconden. Zie figuur 13
voor de koorden en het DAMIT
model.
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Figuur 8
Figuur 9
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Figuur 10

Figuur 11
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Figuur 12
Figuur 13
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Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
12 bedekkingen geselecteerd. De
planetoïden Alphonsina, Brambilla en
Ate geven een grote kans op een
bedekking in NEDERLAND,
waarbij Ate een bedekking van wel
63 seconden kan opleveren. Kijk in
alle gevallen van 5 minuten voor tot
5 minuten na het opgegeven tijdstip.

Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen
waarnemen, dan kan men, naast
Occult Watcher, terecht op internet
op pagina http://
bedekkingen.vvs.be/predictions/
asteroids2020
Op deze pagina staan ook de

zoekkaartjes zoals deze in Occultus
gepubliceerd worden.
Voorspellingen van het Lucky Star
project voor TNO’s, welke (nog?)
niet in Occult Watcher opgenomen
zijn, zijn te vinden op het volgende
adres: http://lesia.obspm.fr/lucky-
star/predictions/

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN -
1 JULI 2020 – 6 OKTOBER 2020

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Zo/ma 13-07 01.27 45 121 925 Alphonsina 57 km 13.6 NEDERLAND
Do/vr 07-08 02.02 52 134 640 Brambilla 85 km 14.6 NEDERLAND
Do/vr 14-08 02.06 32 106 1042 Amazone 77 km 15.6 Engeland
Za 22-08 23.11 10 182 328 Gudrun 120 km 13.5 Frankrijk
Vr 28-08 21.05 11 201 111 Ate 139 km 13.0 NEDERLAND
Za 29-08 22.25 27 205 136 Austria 42 km 12.7 Polen
Do/vr 04-09 01.40 29 95 522 Helga 113 km 15.4 Noord Afrika
Wo 09-09 19.52 24 197 56 Melete 91 km 11.8 Spanje
Zo/ma 21-09 01.13 15 88 39 Laetitia 159 km 11.2 Scandinavië
Zo 27-09 18.33 25 174 336 Lacadiera 72 km 13.5 Spanje
Za/zo 04-10 02.23 62 191 406 Erna 54 km 14.3 België
Ma/di 06-10 02.15 38 117 943 Begonia 72 km 14.7 Frankrijk

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Zo/ma 13-07 TYC 1725-00707-1 10.6 23h55m.3 19º32’ 3.1 4s
Do/vr 07-08 TYC 1203-01269-1 10.3 01h23m.9 20º55’ 4.3 14s
Do/vr 14-08 TYC 1249-00179-1 10.1 03h52m.2 15º18’ 5.5 4s
Za 22-08 TYC 6947-00591-1 9.3 21h30m.1 -27º40’ 4.2 8s
Vr 28-08 TYC 6861-01056-1 10.2 18h27m.7 -24º35’ 2.8 63s
Za 29-08 TYC 5725-01093-1 10.3 19h51m.9 -07º54’ 2.5 8s
Do/vr 04-09 TYC 1304-00811-1 9.9 05h26m.5 19º48’ 5.5 6s
Wo 09-09 TYC 5698-02641-1 9.4 18h30m.2 -12º41’ 2.5 8s
Zo/ma 21-09 TYC 0725-00276-1 9.2 06h05m.4 12º26’ 2.2 9s
Zo 27-09 TYC 5736-01880-1 9.8 19h46m.3 -13º18’ 3.8 8s
Za/zo 04-10 HIP 15181 8.1 03h15m.7 24º33’ 6.2 13s
Ma-di 06-10 TYC 1330-01299-1 10.8 06h45m.5 15º07’ 4.0 4s

Verklaring symbolen:
ho: hoogte ster boven de horizon
AZo: azimut ster (0o=Noord;90o=Oost;180o=Zuid;270o=West)
d m: helderheidsafname bij bedekking
T max: maximale tijdsduur bedekking
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