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Redaktioneel

Om zelf sterbedekkingen te
voorspellen met LOW heb je de
correcte deltaT nodig voor 2021 en
verder. Aangezien de website,
welke LOW benadert voor het
bijwerken van de deltaT tabel, in
onderhoud is, heeft Adri Gerritsen
de waarden berekend met GEOS.

Op 3 december 2020 is er weer een
release geweest van Gaia data: de
Early Data Release 3 (EDR3). Dit
vooruitlopend op de DR3. Henk de
Groot doet uit de doeken wat deze
release voor ons gaat betekenen.

Dit jaar 2021 ligt de Zon min of meer
in het baanvlak van de manen van
Jupiter. Ook de Aarde ligt dan soms
in dat baanvlak. We kunnen dus
weer onderlinge eclipsen en
bedekkingen verwachten. Jupiter
staat echter erg laag dit jaar. Henk
laat zien wat wij vanuit Nederland
kunnen verwachten.

We staan weer aan het begin van een
nieuw jaar. Stuurt u uw
waarnemingen aan sterbedekkingen
door de Maan over 2020 op naar
Jan Maarten Winkel?

Het is ook weer tijd om de
contributie te voldoen. Doordat
Occultus niet meer in papieren vorm
verschijnt, is de hoogte van de
contributie gedaald. Wilt u de
contributie voor 2021 van 10 euro
weer overmaken naar het IBAN
nummer?

Namens de redactie wens ik u allen
veel waarneemplezier toe in dit
nieuwe jaar.

Jan Maarten Winkel
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DeltaT
Door Adri Gerritsen

Een tijdje geleden vroeg Jan Maarten om bijgewerkte gegevens van ΔT, aangezien LOW deze niet meer kon
ophalen via de website http://maia.usno.navy.mil/ser7/deltat.data. Er is echter nog wel een andere route naar ΔT,
maar die is een stuk ingewikkelder en daarmee ook aanzienlijk foutgevoeliger. Voor zover ik heb begrepen, is
eerder genoemde site in onderhoud en zou deze ergens begin volgend jaar weer online moeten zijn. Maar goed,
dat is wat ik er ooit over heb gelezen. Of ze de site ook daadwerkelijk weer in de lucht brengen is dus op dit
moment nog onzeker.

Sinds twee maanden zit
de optie om ΔT
automatisch te laten
bijwerken ook in
GEOS.NET, maar dan
gebruik makend van die
ingewikkelder route.
Omdat jullie wellicht
behoefte hebben om de
ΔT tabel zoals die in
LOW zit handmatig bij te
werken, is onderstaande
tabel bijgesloten. In de
tabel worden de waarden
van ΔT gegeven per
kwartaal (1 januari, 1
april, 1 juli en 1 oktober).
Eerlijk gezegd heb ik geen
idee welke intervallen
LOW hanteert, maar een
update per kwartaal is
meer dan voldoende.
Mochten jullie behoefte
hebben aan ΔT waarden
per maand, dan is het
gewoon een kwestie van
interpoleren; de fout die je
dan krijgt is
verwaarloosbaar (0.01
seconde of minder).
Onderstaande tabel is
bijgewerkt tot 1 oktober
van dit jaar. Interessant
om te zien is hoe ΔT, na
een lange reeks stijgingen,
zo nu en dan ook weer
eens een daling vertoont.

Veel plezier ermee.
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Nieuwe data van Gaia beschikbaar
Door Henk de Groot

Op 3 december 2020 is er weer een Gaia data release geweest. Dat is de Gaia Early Data Release 3 (EDR3).
We hadden al de DR1 en de DR2. Wat is er nu bijgekomen?
Om kort te memoreren, Gaia is een Europese satelliet, welke met ongekende nauwkeurigheid de posities van
sterren, maar ook van andere kleine hemellichamen zoals planetoïden en TNO’s kan meten.

Gaia scant daarvoor continu de
hemel af, en dezelfde sterren worden
dus ook telkens opnieuw gemeten.
Hoe meer metingen je van een
bepaalde ster in de tijd hebt, des te
nauwkeuriger kun je ook de eigen
beweging van de ster opmeten.
En voor de bewegende
hemellichamen in ons zonnestelsel
geldt natuurlijk dat hoe meer
meetposities van een bepaald object
bekend zijn, des te nauwkeuriger de
baan beschreven kan worden.
Ook alle andere hemelobjecten
worden meegenomen, zoals
bijvoorbeeld quasars. Deze worden
dan tevens gebruikt om alle metingen
in te passen in het ICRF
(International Celestial Reference
Frame, het meest vaste
coördinatensysteem gebaseerd op
de posities van zeer ver weg gelegen
quasars).

Gaia EDR3.
De complete Gaia Data Release 3
(DR3) is eigenlijk gesplitst in twee
delen. Het eerste deel is de EDR3,
zoals die recent verschenen is, en het
tweede deel volgt dan in het eerste
half jaar van 2022. Dat wordt dan
(de complete) DR3 genoemd.
Wat staat er zoal allemaal in de
EDR3?
Nou, als je dat ziet, duizelt het voor
je ogen. Het is werkelijk fenomenaal
hoeveel data dat oplevert.

De posities van 1468 miljoen
hemellichamen gemeten in 5
parameters: Rechte Klimming en
Declinatie, Parallax en Eigen
Beweging in twee richtingen x en y.

Daarnaast van nog eens 344 miljoen
hemellichamen de posities in alleen
Rechte Klimming en Declinatie. In
totaal zijn dus nu de posities van
1811 miljoen hemellichamen goed
bekend.
Van al deze objecten is ook de G
magnitude gemeten. De G magnitude
is te vergelijken met de wel bekende
V magnitude, dat is de geelgroene
kleur. Van ruim 80% van deze
bronnen is de helderheid in
meerdere kleuren gemeten.
Van ruim 7 miljoen hemellichamen
kon de radiale snelheid, de snelheid
van ons af of naar ons toe, gemeten
worden.

De metingen zijn verricht aan
objecten helderder dan magnitude
21. Voor ons (sterbedekkingen) is
dat ruim voldoende.

De verkregen nauwkeurigheid hangt
een beetje af van de helderheid van
het hemellichaam. Voor helderheden
< magnitude 15 ligt deze voor de 5
of 6 positie parameter objecten
tussen de 0,01 en 0,03
miliboogseconden (mbs), en voor de
2 positie parameter objecten zo
tussen de 1-3 mbs.
Voor de helderheden is de
nauwkeurigheid zo ongeveer 0,3
milimagnitude voor sterren tot
magnitude 13.

Wat is nu het verschil met de
eerdere data releases DR1 en
DR2?
Voornamelijk de aantallen en de
nauwkeurigheid. Het aantal objecten
gemeten met de DR1 en DR2 was

kleiner, maar ook het aandeel daarin
van de bronnen met minimaal 5
parameters (RK, De, par, EB in x,y)
is beduidend kleiner. Zoals al eerder
genoemd, neemt de nauwkeurigheid
van de data toe naarmate er meer
metingen over de tijd bekend
worden, vooral door de betere
bepaling van de eigen beweging.

Wat brengt de Gaia DR3
volledige release?
Ten eerste wordt dan natuurlijk de
EDR3 data weer geüpdate.
Daarnaast moet de DR3 ook de
voorlopige baanelementen geven
van alle zonnestelsel objecten. Dat
is natuurlijk erg belangrijk voor
waarnemers van sterbedekkingen
dor planetoïden, TNO’s, en
Centaurs. Als de baanelementen veel
nauwkeuriger worden, zullen ook de
voorspellingen van bedekkingen van
sterren door deze objecten veel
nauwkeuriger worden. Nog eventjes
geduld nog voordat wij als amateurs
echt van gaan profiteren. Eind 2022
zullen we vermoedelijk met ons
hoofd in, of liever, boven de wolken
lopen.

Gebruik van de Gaia data.
Voor de echte liefhebber is de EDR3
dataset te downloaden als
gecomprimeerde CSV file. De file
is omstreeks 1,3 Tb groot.
Eenvoudiger is het de data die je
nodig hebt te downloaden via
bijvoorbeeld de CDS (Vizier)
website. Je kunt daar op positie
zoeken. Programma’s zoals
Astrometrica, Occult of Prism
hebben de mogelijk om via het
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programma menu alle data van de
objecten op een bepaalde opname
te downloaden. Daarmee kun je dan
de positie of de helderheid van het
gevraagde object bekijken. Ook
kun je andere catalogi op dezelfde
manier bekijken, zodat je eigenlijk
alles wat over een ster bekend is wel
te weten kunt komen, zoals eigen
beweging, spectraalklasse, enkel of
dubbel, en noem maar op.

Op het “General maintenance functions” blad kun je “Single star: Compare positions from many
catalogues” aanklikken om sterren uit verschillende stercatalogi met elkaar te kunnen vergelijken.

Met Occult.
Met het door sterbedekker
waarnemers veelgebruikte
programma Occult is eenvoudig de
Gaia, nu nog DR2, data in te zien.
Het “Maintenance menu”
selecteren aan de linkerzijde.
Op dit blad “Single star Compare
positions from many catalogues”
aanklikken.

Selecteer op het volgende blad
bijvoorbeeld als catalogus UCAC4,
en vul het nummer van de ster in,
bijvoorbeeld : UCAC4 637-
037686. De catalogi waarin je de
ster wilt vinden en vergelijken, vink
je aan op het onderstaande lijstje,
voor ons dus nu de Gaia DR2.
Je klikt vervolgens op Get coords
(coördinaten). De coördinaten van
de ster in de UCAC4 catalogus
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Op het “Compare Star Catalogues” blad kun je de sterren uit de verschillende catalogi met elkaar
vergelijken. Als een ster niet in een bepaalde catalogus tevoorschijn komt, kan het zijn dat je de radius
(standaard op 4, maar hier op 8 boogseconden) wat moet vergroten. Ook staan niet alle sterren in alle
catalogi. Uiteraard moet de computer wel toegang hebben tot internet om dit te kunnen zien.

worden dan op het scherm zichtbaar.
Druk daarna op “Get from
France&display”.
Occult download vervolgens de
stergegevens van de CDS website
in Straatsburg. Je ziet dan meteen
de verschillen in astrometrische
positie en helderheid tussen de Gaia
DR2 en de andere aangevinkte
catalogi, zoals hier de UCAC4 en
de UCAC2.
Op de figuur in Occult zijn de
verschillende posities van de ster
voor het “Epoch for comparison”
weergegeven.
Je kunt ook een aangepaste Gaia
DR2 downloaden indien jezelf
voorspellingen wilt berekenen met

Occult. Dave Herald maakt nu een
nieuwe aangepaste EDR3 voor
Occult, en als die gereed is kun je
zelf voorspellingen berekenen met de
laatst bekende en meest
nauwkeurige Gaia DR3 sterposities.
Bij Occult zit een uitgebreide
helpfunctie die je kunt raadplegen.

Grappa.
Het IMCCE observatorium in Parijs
heeft op internet nu een voor
amateurs geschikte versie van Gaia
DR2 catalogus staan, en werkt nu
aan de Gaia EDR3. Ze hebben de
hemelbol verdeeld in stroken van
0,25 graden van noord naar zuid.
Een zo’n strook staat in een aparte

map. En in zo’n map staan dan
steeds bestandjes van 0,25 graden
in RK, en dat zijn er dus 360 * 4 =
1440 bestandjes. Het is echter
geschreven in Pascal, dus meer
geschikt voor de amateur die daar
bekend mee is.

Missie Gaia.
Zoals al eerder opgemerkt, hoe
langer je meet, des te nauwkeuriger
worden de data. Oorspronkelijk liep
de Gaia missie tot eind 2022.
Gelukkig heeft de Gaia missie
voorlopige toestemming en budget
gekregen tot het eind van 2025. We
zullen er nog veel van zien en horen.
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Nieuws van de kleine planeten
Door Henk de Groot

(1394) Algoa:
Uit fotometriemetingen gedaan door Bosch en Audejean tussen juli en september 2020 zou mogelijk blijken dat
deze een synchrone begeleider heeft. Bij een aantal minima in de fotometriekromme is een extra afzwakking te
zien, wat veroorzaakt kan zijn door een eclips. Meer waarnemingen moeten uitsluitsel geven.

(624) Hektor:
Het is bekend dat de ongeveer 184
km grote Hektor een kleine
begeleider met de naam
Skamandrios heeft met een diameter
van omstreeks 12 km. Deze draait
in bijna 3 dagen om Hektor heen.
De begeleider is in 2006 ontdekt
met de Keck telescoop met
adaptieve optiek. Uit fotometrie is
ook op te maken dat de lichtcurve
bij bepaalde oriëntaties gelijkmatig
is, maar in andere oriëntaties, enkele
maanden of jaren verder,
uitgesproken twee lobbig is. Dat kan
duiden op een contact binair
systeem, waarbij Hektor in feite uit
twee lichamen bestaat, die op elkaar
geplakt zitten.

(1526) Mikkeli:
Dit lijkt een bijzonder binair systeem.
De rotatieperiode van het
hoofdlichaam zou 0,24 dag kunnen
zijn, maar de helft, 0,12 dag is ook
niet uitgesloten. In dat laatste geval
zou het lichaam uit een brok steen
moeten bestaan, want een min of
meer los object zou bij die
rotatiesnelheid ut elkaar vliegen.
Dat het systeem binair lijkt, valt op
te maken uit enkele waargenomen
schijnbare eclipsen. Ook hier geldt
dat verdere fotometrie meer
duidelijkheid moet geven.

(982) Franklina:
Zoals al in de vorige Occultus is
beschreven, heb ik deze planetoïde
in september waargenomen, waarbij
de verkeerde rotatieperiode van
3,77 uren is gecorrigeerd naar de
nieuw gevonden rotatieperiode van

De helderheidskromme van (624) Hektor. Precies op de cirkel is geen
helderheidsverandering. In deze situatie is de kromme “tweelobbig”.
Maar als we anders tegen Hektor aankijken kan deze ook vrijwel
rond verlopen in de figuur (afbeelding R Behrend, CdR&CdL).

ongeveer 41,5 uren. Een stukje van
de periode was nog niet opgenomen,
en dat is uiteindelijk tijdens twee
nachten in oktober gedaan.
Daarmee is deze planetoïde volledig
afgerond.

(930) Westphalia:
Op 4 en 6 november 2020 is de
planetoïde (930) Westphalia
waargenomen. De helderheid is dan

omstreeks magnitude 14,6. De
rotatieperiode van Westphalia zou
1,11 dagen zijn. Omdat de periode
1,11 dagen zou zijn, betekent dat het
op 2 achtereenvolgende dagen
waarnemen niet zo veel zin zou
hebben, omdat dan de draaiing van
Westphalia slechts ongeveer 2,5 uur
verder is. Daarom is besloten om
niet de volgende avond, maar 2
dagen later te meten, dan is
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De wel zeer eigenaardige lichtkromme van (1526) Mikkili. De schaal van 0 – 1 op de X-as komt overeen
met 0,244 dagen. Op de Y-as de relatieve helderheid in magnitude. Je zou zeggen dat dit de periode zou
kunnen zijn, maar toch lijkt dat ook niet helemaal te kloppen (afbeelding R Behrend CdR&CdL).

Westphalia inmiddels 5 uren verder
gedraaid.
Op de eerste nacht (4 november)
wordt Westphalia zwakker
gedurende de volle waarneemtijd,
7,5 uren, maar op 6 november wordt
Westphalia alleen maar helderder
tijdens de volle waarneemperiode.
Het helderheidsverschil tussen begin
en einde van de waarneming is klein
op beide dagen, slechts enkele
honderdsten van een magnitude.
De rotatie tijd van 1,11 dagen lijkt
daarom niet te kloppen. Omdat
David Augustin toevallig Westphalia
ook had waargenomen op 9
oktober, kon een voorlopige “fit”
gemaakt worden op een
rotatieperiode van 4,31 dagen.

Westphalia lijkt hiermee een stuk
langzamer te roteren dan eerst
aangenomen. Verdere
waarnemingen zijn noodzakelijk.
Omdat de weergoden anders beslist
hebben, en de bewolking van geen
wijken wist, is daar nu niets meer
van gekomen.

(702) Alauda:
Deze planetoïde met een kleine
begeleider is op 18 en 20 december
waargenomen. Niet om de
rotatiehelderheidskromme te meten,
die is inmiddels wel bekend. Het
doel was na te gaan of er ook een
eclips zou optreden van de
begeleider op Alauda. Deze zou dan
een kortdurende helderheidsafname

van omstreeks 0,02-0,03 magnitude
te zien geven. Deze is echter niet
gevonden. Op 30 december was er
ook nog een sterbedekking door
Alauda. Zoiets geeft ook altijd een
kleine kans om een sterbedekking
te zien door de begeleider. Het was
die dag, zoals bijna alle dagen, zwaar
bewolkt.
Zie ook: http://obswww.unige.ch/
~behrend/page1cou.html



Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

Er zijn nu drie waarnemingen van Westphalia, en een mogelijke rotatieperiode van 4,31 dagen past daar
op. Op de X-as de datum., op de Y-as de relatieve helderheid, met de nodige aannames (afbeelding R
Behrend, CdR&CdL).

De manen van Jupiter.
Door Henk de Groot

Begin januari is het weer zover. Voor een periode van zo’n acht maanden ligt de Zon min of meer in het baanvlak
waarin de manen van Jupiter hun rondjes draaien. En dat betekent dat er onderlinge eclipsen kunnen optreden.
En gedurende kortere tijd ligt ook de Aarde in datzelfde baanvlak, en dan zijn er wederzijdse bedekkingen te
zien.

Deze periodes zijn twee keer in een
volledige Jupiter omloop om de Zon
te vinden, dat is dus elke zes jaar.
Zoals ook al in een presentatie van
Josselin Desmars op de laatste
virtuele internet ESOP naar voren is
gekomen, stellen deze verschijnselen
ons in staat om met hoge
nauwkeurigheid de banen van de
manen te berekenen. En zoals al
vaker het geval is geweest vraagt
ook nu het IMCCE (Institut de
Mecanique et de Calcul des
Ephemerides) in Parijs de

medewerking van
bedekkingsamateurs om deze
eclipsen vast te leggen.

De voorspellingen.
Het IMCCE heeft een aparte
website voor deze campagne
opgezet
( http://nsdb.imcce.fr/multisat/
nsszph517he.htm ) . Op deze
pagina kun je de voorspellingen,
zichtbaar vanuit het middelpunt van
de Aarde, opvragen (code 500).
Dan krijg je alle verschijnselen te

zien, ook die niet vanuit Nederland
zichtbaar zijn.
Je kunt ook een code invullen van
een observatorium wat in de buurt
ligt als je alleen de verschijnselen wilt
laten berekenen welke je echt kunt
zien vanuit jouw waarneemplaats.
De gebeurtenissen zijn voor
iedereen op dezelfde tijd, alleen
Jupiter moet natuurlijk wel boven de
horizon staan. In de figuur zijn de
voorspellingen weergegeven voor
Nijmegen, en dus in principe
zichtbaar voor heel Nederland.
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Als je op de IMCCE website de onderlinge eclipsen en overgangen van de Jupiter manen opvraagt voor
de locatie Nijmegen, krijg je de bovenstaande lijst te zien. Echter de meeste verschijnselen zijn helemaal
niet zichtbaar.
In de kolommen staan achtereenvolgens:
Jaar, maand en dag
De begintijd in h;min;s en de eindtijd in h;min;s
Type gebeurtenis: E : Eclips, O : bedekking. Het eerste nummer is de maan welke het verschijnsel
veroorzaakt en het laatste nummer de maan waarop het verschijnsel plaatsvindt.
Duur: in minuten
Impact: daar waar het centrum van de eclips of bedekking  op de maan plaatsvindt, 0 is precies in het
midden.
M: gecombineerde helderheid van (beide) manen.
Dm: de te verwachten helderheids afname in magnitude.
Limb (“): afstand tot Jupiter in boogseconden
dist (“): afstand tussen beide manen
Planet (o): hoogte van Jupiter boven de horizon
Sun (o): hoogte van de Zon boven of onder de horizon.
Moonphase: maanfase, 0 = Nieuwe Maan, 1 is Volle Maan.
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Op deze IMCCE lijst staan maar
liefst 33 verschijnselen. Dus dat
belooft een mooi jaar te worden.

Occult.
Nu kun je deze verschijnselen ook
zelf berekenen met het programma
Occult. Ik deed dat voor het eerste
kwartaal van 2021, maar daar kwam
geen enkele eclips of bedekking uit.
Dat is wel erg vreemd. Vervolgens
de instellingen en data van het
programma gecontroleerd.
Zijn inderdaad voor mijn
observatieplaats de juiste
coördinaten ingevoerd?

Je kunt zelf eenvoudig met behulp van het programma Occult de verschijnselen voorspellen. Hierbij weer
het lijstje voor Nijmegen. Je vindt hierin o.a. de hoogte boven de horizon, de duur en de voorspelde
afzwakking. Op de afbeelding onder de eclips in beeld.
Om dit te berekenen, kies dan “Satellite phenomena”, linkerkolom.  Dan “Mutual eclipses & Occultations
– Jupiter, Saturn, and Uranus”.  Op het volgende blad, vink Jupiter aan, en kies de berekeningsperiode,
en vervolgens “Compute”. Het klikken op de gewenste gebeurtenis laat de bijbehorende grafiek zien.

Zijn de DeltaT tafels bijgewerkt en
de efemeriden van de manen redelijk
bijgewerkt?
Daar lag het niet aan. Een tweede
berekening voor geheel 2021 brengt
enig licht in de zaak. Dan verschijnen
er 9 verschijnselen, vanaf mei t/m
augustus. Maar nog steeds een stuk
minder dan wat het IMCCE
voorspelt.

Verschillende uitgangspunten.
Wat is er nu aan de hand? Het
IMCCE voorspelt alle
verschijnselen welke boven de
horizon staan, ongeacht of ze nou

waar te nemen zijn of niet. In januari
staat Jupiter op slechts enkele graden
van de Zon, en dan zijn de onderlinge
eclipsen en overgangen van de
Manen met geen mogelijkheid waar
te nemen. Ook in de maanden
daarna is de situatie erg ongunstig.
De Zon klimt wel hoger aan de
hemel, maar Jupiter niet. De
tijdperiodes waarin Jupiter minimaal
enkele graden boven de horizon
staat en de Zon enkele graden onder
de horizon blijft, zijn erg beperkt.
Occult komt met het eerst
waarneembare verschijnsel, een
eclips, op 21 mei 2021. En als je
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dan vervolgens ook goed naar de
IMCCE lijst kijkt, dan blijkt ook wel
dat eigenlijk de eerste enigszins
waarneembare mogelijkheid om
zo’n verschijnsel vanuit Nederland
te zien ook die van 21 mei is.

Waarneembare verschijnselen.
Als je ook naar de Occult
voorspellingen kijkt, zijn er maar
twee of drie eclipsen die redelijk
goed waarneembaar zijn vanuit
Nederland. De eerste is op 7 juni
2021. De afzwakking is dan 0,2
magnitude. Jupiter staat dan 14
graden boven de horizon en de Zon
op 10 graden onder de horizon.
Op 8 augustus 2021 is de tweede
gelegenheid. De afzwakking bij deze
eclips is 0,4 magnitude volgens
Occult en 0,21 magnitude volgens
IMCCE. Jupiter staat dan bijna 5

Door het door Occult berekende verschijnsel te selecteren, en daarna op de “Lightcurve” rechtsboven te
dubbelklikken, krijg je de berekende lichtcurve te zien van het verschijnsel.

graden boven de horizon, ook niet
erg gunstig, en de Zon er 9 graden
onder.
Op 9 augustus nog een grensgeval.
Volgens IMCCE is de magnitude
afzwakking wel 0,46 en staat Jupiter
bijna 14 graden boven de horizon,
maar de Zon staat dan slechts 5
graden onder de horizon.

Waarnemen van de manen.
Op zich is het goed mogelijk de
eclipsen waar te nemen met de
Watec camera. Grootste probleem
is dat voor en na de eclips de pixels
niet zo helder mogen zijn dat ze
verzadigd zijn. Echter als de pixels
van de maan voor en na de
bedekking te ver van de verzadiging
afliggen, wordt de pixelhelderheid
tijdens het maximum van de eclips
onnodig zwak, en wordt daarmee de

signaal/ruisverhouding lager, en
daarmee ook de nauwkeurigheid.
Het is dus verstandig kort van te
voren wat proefopnames te maken,
en de pixelhelderheid even op te
meten.

Gezien de ongunstige situatie in
2021 zal er wel niet zo veel van
waarnemen terecht komen. Het
wachten is op de volgende
gelegenheid ergens omstreeks 2027,
dus zes jaar verder. Jupiter staat dan
weer hoog aan de hemel, en zijn de
waarneemomstandigheden veel
gunstiger. Ook zijn er dan veel meer
verschijnselen te zien.
In de laatste JOA magazine staat
ook een artikeltje over de
Jupitermanen verschijnselen. http://
www.iota-es.de/joafree.html.
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Totale Sterbedekkingen
Predictions : 31 Period : 01/01/2021 - 01/04/2021
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
 03-01-2021  Sun  05:31:43  1  R   15531   6.2  43  230  -20  +56°N    8
 07-01-2021  Thu  06:20:21  2  R   19765   7.3  30  179  -12  +29°N   10
 07-01-2021  Thu  06:52:45  1  R   19769   6.9  30  188   -8  +59°N    8
 15-01-2021  Fri  16:53:30  1  D   30305   6.3  11  221   -8  +84°S    6
 18-01-2021  Mon  19:46:02  1  D     569   6.9  20  237  -34  +66°S    7
 19-01-2021  Tue  19:33:12  2  D    1661   6.6  31  228  -31  +34°N    7
 21-01-2021  Thu  22:03:47  1  D    3666   5.2  30  250  -51  +54°N    4
 26-01-2021  Tue  03:10:33  1  D    8686   6.1  22  281  -39  +66°S   10
 26-01-2021  Tue  21:54:02  3  D   10307   5.2  62  169  -49  +37°S    7
 27-01-2021  Wed  02:59:55  1  D   10657   5.8  32  269  -40  +87°S    8
 01-02-2021  Mon  01:42:30  1  R   17633   4.0  43  160  -49  +64°N    4
 04-02-2021  Thu  03:18:04  1  R   20275   6.3  22  151  -36  +80°S    7
 07-02-2021  Sun  04:13:02  2  R   23328   5.2   1  133  -27  +44°S    7
 17-02-2021  Wed  18:52:17  2  D    3239   7.1  37  232  -18  +51°S    7
 17-02-2021  Wed  19:25:10  1  D    3257   5.5  33  241  -23  +69°N    4
 17-02-2021  Wed  19:51:55  1  D    3278   7.6  30  247  -27  +66°S   10
 17-02-2021  Wed  20:11:42  1  D    3287   7.3  27  252  -30  +83°S    9
 17-02-2021  Wed  20:35:23  2  D    3295   6.7  24  257  -33  +51°S    7
 22-02-2021  Mon  20:24:56  1  D    9439   6.5  62  189  -31  +86°S    8
 22-02-2021  Mon  21:06:36  2  D    9472   6.8  60  208  -36  +50°S   10
 22-02-2021  Mon  21:38:00  1  D    9511   6.4  58  220  -40  +90°S    8
 23-02-2021  Tue  23:41:59  G   11473   6.2  49  242  -47   +0°N   10
 25-02-2021  Thu  02:40:55  1  D   13242   4.7  29  268  -35  +82°N    5
 03-03-2021  Wed  03:02:21  1  R   20039   6.4  28  179  -30  +83°N    9
 04-03-2021  Thu  04:23:18  1  R   20946   5.2  21  186  -18  +61°S    5
 05-03-2021  Fri  05:41:12  1  R   22041   3.9  17  191   -6  +49°N    4
 05-03-2021  Fri  06:13:52  1  R   22054   4.3  15  199   -1  +81°N    6
 16-03-2021  Tue  18:30:56  2  D    2947   7.3  22  255   -8  +49°S    8
 22-03-2021  Mon  21:57:18  1  D   10713   6.9  46  250  -32  +68°N    9
 23-03-2021  Tue  23:35:08  1  D   12431   6.6  38  259  -36  +67°N    9
 27-03-2021  Sat  18:33:15  1  D   17633   4.0  19  104   -5  +54°N    4
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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
Al Hoogte van de ster
Az Azimut van de ster
Sn Hoogte van de zon
CA Cusp angle
Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter

Rakende sterbedekkingen – expedities 2021

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan
B 23-02-21 Di 19:47 79477 7,8 60 147 -25 8S 86+
C 17-03-21 Wo 19:53 93181 8,9 20 267 -20 5S 17+
A 21-03-21 Zo 18:02 78079 5,8 63 183 -2 6S 51+
B 21-05-21 Vr 20:58 119125 7,6 39 206 -9 8N 72+
A 08-07-21 Wo/do 02:22 77285 5,4 3 54 -10 11N 3-
B 05-08-21 Wo/do 02:00 78081 7,8 10 63 -17 13N 12-
A 02-09-21 Wo/do 04:19 78813 6,8 44 101 -7 13N 24-
C 02-09-21 Wo/do 04:43 78821 8,8 47 107 -3 12N 23-
B 23-11-21 Ma/di 04:24 78813 6,8 55 232 -26 5S 88-
C 26-11-21 Vr 23:54 99004 8,3 17 84 -60 4N 55-
B 28-11-21 Za/zo 04:56 99474 8,4 44 150 -22 7S 43-

Agenda

29 - 30 mei 2021 – Kleine Planeten Tagung te Drebach, Duitsland
27 - 31 aug 2021 – ESOP XL te Bialystok, Polen
2 - 4 sep 2022 – ESOP XLI te Granada, Spanje
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel

In het laatste kwartaal van 2020 werden er 33 waarnemingen aan sterbedekkingen door planetoïden verricht,
met maar liefst 6 positieve waarnemingen.
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 Winkel, J.M.

10 okt. 11394 1998 XL77 X
12 okt. 556 Phyllis 0,96s
12 okt. 14075 Kenwill X
16 okt. 7367 Giotto X
4 nov. 25991 2001 FN78 X
4 nov. 55379 2001 SW255 X
7 nov. 67340 2000 JJ21 X
7 nov. 333 Badenia 20,4s 20,0s 18,3s
12 nov. 6260 Kelsey X
19 nov. 85163 1988 SQ2 X
19 nov. 45623 2000 DT93 X
20 nov. 128266 2003 TB1 X
20 nov. 8849 Brighton X X
22 nov. 20525 1999 RU43 X
23 nov. 3087 Beatrice Tinsle X
29 nov. 556 Phyllis X X
29 nov. 4051 Hatanaka X X
5 dec. 74403 1998 YR5 X X
5 dec. 75 Eurydike X
7 dec. 1437 Diomedes 9,6s
10 dec. 684 Hildburg 1,6s
15 dec. 6262 Kelsey X
17 dec. 436204 2009 WY245 X
17 dec. 24648 Evpatoria X
18 dec. 109249 2001 QV102 X
18 dec. 155431 1997 QL2 X
19 dec. 341 California X

Phyllis
Op 12 oktober werd door Henk de
Groot een bedekking waargenomen
door (556) Phyllis met een duur van
0,96 seconden. De intrede was om
3h36m36,00s en de uittrede om
3h36m36,96s UT.

Badenia
Op 7 november werd door
Eberhard Bredner, Henk de Groot
en Jan Maarten Winkel een
bedekking waargenomen door
(333) Badenia met een duur van
respectievelijk 20,4 seconden, 20,0
en 18,3 seconden. Bij Eberhard

was de intrede om 22h38m34,9s en
de uittrede om 22h38m55,3s UT,
Henk had de intrede om
22h39m03,2s en de uittrede om
22h39m23,2s en Jan Maarten had
de intrede om 22h38m58,5s en de
uittrede om 22h39m16,8s UT. Wij
hadden alle drie opnames met veel
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ruis en veel missende frames dankzij
een Windows10 update, welke
invloed had op de USB frame
grabber. De geringe afname van
slechts 0,3 magnitude in plaats van
de voorspelde 0,75 magnitude hielp
ook niet bij het bepalen van een
nauwkeurig tijdstip van in- en
uittrede.
Ook Sven Andersson (Duitsland)
had een bedekking van 4,5
seconden. Zie figuur 1 voor de
koorden en het DAMIT model.

Diomedes
Op 7 december werd door Henk
de Groot een bedekking
waargenomen door (1437)
Diomedes met een duur van 9,6
seconden. De intrede was om
23h20m19,06s en de uittrede om
23h20m28,65s UT.

Hildburg
Op 10 december werd door Jan
Maarten Winkel een bedekking
waargenomen door (684) Hildburg
met een duur van 1,6 seconden. De
intrede was om 22h51m42,65s en
de uittrede om 22h51m44,25s UT.

Bedekkingen elders in Europa
Hieronder volgt een niet complete
lijst van de bedekkingen welke
elders in Europa zijn waargenomen.
Op 19 oktober werd door Esdert
Edens een bedekking waargenomen
door (762) Pulcova met een duur
van 0,70 seconden.
Op 21 oktober werd door Kloes en
Weber (Duitsland) een bedekking
waargenomen door (1171)
Rusthawelia met een duur van 2,50
resp. 6,61 seconden. Zie figuur 2
voor de koorden en het DAMIT
model.

Op 24 oktober werd door
Boninsegna (België) en Garcia
(Spanje) een bedekking
waargenomen door (971) Alsatia
met een duur van 7,68 resp. 8,25
seconden. Zie figuur 3 voor de
koorden.
Op 25 oktober werd door Kattentidt
(Duitsland) een bedekking
waargenomen door (18063) 1999
XW211 met een duur van 1,60
seconden. De helderheid liep echter
met slechts 1,5 magnitude terug in
plaats van de voorspelde 5,2
magnitude. Is er sprake van een
dubbelster?
Op 28 oktober werd door 2
waarnemers in de USA en 3
waarnemers in Zweden een
bedekking waargenomen door
Jupiter trojaan (624) Hektor met
een duur van 2,1 tot 11,6 seconden.

Figuur 1



Waarnemers van Sterbedekkingen en Kleine Planeten

Figuur 2

Figuur 3
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Op 14 november werd door 6
waarnemers vanuit Frankrijk,
Zwitserland, Italië en Oostenrijk een
bedekking waargenomen door
(275) Sapientia met een duur van
6,26 tot 12,0 seconden.
Op 21 november werd door 4
waarnemers vanuit Zwitserland en
Italië een bedekking waargenomen
door (401) Ottilia met een duur van
7,90 tot 9,68 seconden. Zie figuur
4 voor de koorden.
Op 22 november werd door Conjat
en Vaudescal (Frankrijk) en
Baruffetti (Italië) een bedekking
waargenomen door (1118) Hanskya
met een duur van 0,56 tot 8,22
seconden. Baruffetti zag de ster
twee keer verdwijnen, eerst
gedurende 4,08 seconden en daarna
nog eens 0,56 seconden: een
rakende! Zie figuur 5 voor de
koorden en het DAMIT model.
Ook op 22 november werd door 6
waarnemers vanuit Frankrijk een

bedekking waargenomen door
(147) Protogeneia met een duur van
8,23 tot 10,24 seconden. Zie figuur
6 voor de koorden.
Op 24 november werd door 9
waarnemers vanuit Italië,
Zwitserland en Tunesië een
bedekking waargenomen door
(283) Emma met een duur van 7,0
tot 10,4 seconden. Er was sprake
van een dubbelster, waarvan de
afstand bepaald kon worden op 0,7"
en de positiehoek op 105o.
Op 5 december werd door Schreurs
(België) een bedekking
waargenomen door (74403) 1998
YR5 met een duur van 0,27
seconden. Henk de Groot en Jan
Maarten Winkel hadden een mis.

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er
maar liefst 19 bedekkingen
geselecteerd. De planetoïde

Konstitutsiya geeft een grote kans
op een bedekking in NOORD
NEDERLAND. 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/
asteroids2021
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/

Figuur 4
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Figuur 5

Figuur 6
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN -
1 JANUARI 2021 – 5 APRIL 2021

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Vr 01-01 23.20 43 154 592 Bathseba 58 km 13.2 Scandinavië
Wo 13-01 22.16 43 237 2015 VQ173 132 km 23.7 Marokko
Za 23-01 23.15 34 150 894 Erda 41 km 14.6 Scandinavië
Zo 24-01 19.10 48 222 859 Bouzaréah 78 km 15.1 Denemarken
Ma 25-01 20.17 18 96 269 Justitia 55 km 13.9 Frankrijk
Do/vr 29-01 01.52 40 259 2032 Ethel 42 km 17.0 Frankrijk
Vr 29-01 21.04 18 252 424 Gratia 91 km 14.9 Spanje
Za/zo 31-01 02.42 25 249 660 Crescentia 44 km 13.1 Spanje
Za/zo 31-01 04.09 17 172 407 Arachne 97 km 14.1 België
Ma 01-02 19.26 32 217 618 Elfriede 124 km 14.1 Scandinavië
Ma 08-02 21.24 67 175 75 Eurydike 58 km 13.8 Scandinavië
Zo/ma 15-02 04.32 21 152 347 Pariana 96 km 13.7 Scandinavië
Za 20-02 22.41 35 232 313 Chaldaea 101 km 12.0 Frankrijk
Vr/za 06-03 00.30 17 140 1408 Trusanda 41 km 16.5 Rusland
Zo 07-03 19.10 76 249 2008 Konstitutsiya 53 km 16.2 NOORD NEDERLAND
Vr 19-03 23.30 57 158 1048 Feodosia 73 km 13.1 Frankrijk
Za 20-03 22.48 35 195 429 Lotis 70 km 14.1 Spanje
Vr 26-03 20.32 53 230 213 Lilaea 85 km 14.3 Scandinavië
Ma 05-04 20.15 52 228 515 Athalia 43 km 16.6 Frankrijk

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Vr 01-01 TYC 0778-01500-1 10.7 07h42m.1 07º56’ 2.6 5s
Wo 13-01 TYC 1235-00716-1 9.5 03h37m.0 16º32’ 14.2 12s
Za 23-01 TYC 0228-00796-1 10.5 09h25m.1 00º28’ 4.1 3s
Zo 24-01 TYC 1206-00377-1 10.9 01h55m.6 16º20’ 4.2 4s
Ma 25-01 TYC 0831-01100-1 10.8 09h48m.5 10º40’ 3.2 4s
Do/vr 29-01 TYC 1900-00931-1 11.0 07h09m.6 24º33’ 6.0 3s
Vr 29-01 HIP 7732 8.6 01h39m.6 03º33’ 6.4 4s
Za/zo 31-01 TYC 0192-00298-1 10.1 07h52m.3 07º26’ 3.0 3s
Za/zo 31-01 HIP 67934 10.6 13h54m.7 -20º35’ 3.6 7s
Ma 01-02 TYC 4698-00467-1 8.8 02h32m.4 -00º19’ 5.4 6s
Ma 08-02 TYC 1908-00864-1 10.5 07h11m.7 28º38’ 3.4 6s
Zo/ma 15-02 TYC 5638-00079-1 10.9 16h25m.8 -13º15’ 2.9 4s
Za 20-02 TYC 0730-02054-1 10.4 06h15m.0 08º04’ 1.8 13s
Vr/za 06-03 HIP 69054 7.8 14h08m.1 -12º56’ 8.7 8s
Zo 07-03 TYC 3358-00791-1 10.6 05h22m.4 45º31’ 5.6 4s
Vr 19-03 HIP 61099 7.7 12h31m.3 20º13’ 5.4 7s
Za 20-03 TYC 4904-00875-1 9.8 10h14m.2 -01º42’ 4.3 6s
Vr 26-03 TYC 1896-00488-1 9.9 07h09m.4 22º47’ 4.5 9s
Ma 05-04 TYC 1372-01216-1 10.0 07h35m.4 22º05’ 6.6 3s

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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