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Redaktioneel
Eind augustus vond ESOP plaats
in Berlijn, Duitsland. Deze werd
bezocht door Henk de Groot,
Wim Nobel en Harrie Rutten. In
dit nummer vindt u een uitgebreid
verslag van dit jaarlijks gebeuren.
 
Planetoïde Vesta heeft bezoek
gekregen van Dawn. Dit ruimte
scheepje zal een jaar lang om Vesta
blijven cirkelen, waarna de reis
verder gaat naar Ceres. Henk de
Groot brengt u alvast op de hoog
te van de eerste resultaten.
 
Ik wens u veel leesplezier met deze
Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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ESOP XXV + V
Door Harrie Rutten
 
De vijfde ESOP na "onze" Esop in Leiden is in Berlijn en wordt daar gehouden op de Archenhold Sterrenwacht.
Dit is een hele bijzondere sterrenwacht, in meerdere opzichten nog wel. Eerst maar eens instrumentaal. De
hoofdkijker is een lenzentelescoop met een opening van 68 cm(!), en een brandpuntsafstand van ruim 21 m en is
daarmee de langste telescoop ter wereld. Nog meer bijzonder is dat het nooit een professionele bestemming heeft
gehad, het is altijd een publiekssterrenwacht geweest. Hoe dat zo?

In 1896 zou in Berlijn een industrie
tentoonstelling geopend worden.
Toen hij van die tentoonstelling
hoorde opperde Friedrich Archen
hold, een ca 33-jarige astronoom, het
idee voor de opening om een pu
bliekstrekker te hebben: een grote
telescoop. Hij zou tijdens de ten
toonstelling gebruikt worden voor
demonstraties. Maar helaas, nie
mand wilde daar geld in steken en zo
werden ‘aandelen’ uitgegeven. Maar
niemand wilde investeren. Met de
opening was wel een houten gebouw
klaar maar de telescoop niet. De
aanzet was gemaakt en Archenhold
wist toch menigeen te motiveren om
er geld in te stoppen en zo kwam de
kijker er toch. Het bijzondere van
deze kijker is dat het oculair op het
snijpunt zit van de uuras en de decli
natie-as. De waarnemer kan dus bij
elk azimut en altitude op zijn plaats
blijven staan. Er was dus geen be
weegbare vloer nodig zoals bij de
andere grote lenzentelescopen. De
buis was inclusief dauwkap meer dan
23 meter lang. Voor een koepel was
geen geld meer, overigens als die
gebouwd zou moeten worden, zou
die een diameter moeten krijgen van
meer dan 50 meter en dat was groter
dan de koepel van de Dom van Ber
lijn en dat kan natuurlijk niet. Door
dat het oculair stationair is, is de
montering een hele bijzondere. Hele
grote contragewichten, meer dan 50
ton per stuk, zorgen voor het even
wicht. De declinatieas is wel een as
maar daar zit de telescoop tussen in
en de uuras is een hele grote schotel
die op een paar wielen roteren kan.
Alles heel groot, heel zwaar en heel
degelijk. De telescoop heeft de oor
log redelijk goed doorstaan. Russi
sche soldaten hebben het objectief
proberen stuk te schieten, maar dat
is gelukkig niet gelukt, al is er wel een

Foto 1. De bijna 23 m lange tubus priemt de  hemel in.

flinke chip. In de DDR tijd werd de
telescoopbuis hevig aangetast. Na de
val van de muur werd deze vervan
gen. Overigens bestaat de buis uit en
dubbele buis, een binnen- en buiten
buis. Door een ingenieus systeem
van stangen en staven is de telescoop
bijna ongevoelig voor de wind. Er
kan worden waargenomen tot wind
kracht 7! Maar dan moet het wel
helder zijn natuurlijk. Tijdens de
ESOP werd overdag een demonstra
tie gegeven. Dan is het net of er een
gigantische fabrieksschoorsteen op
het gebouw staat en die omvalt. Dan
is ook heel goed de aandrijving te
zien. De tubus is, zoals gezegd heel
erg lang en de telescoop kan erg laag
in het altitud objecten waarnemen.
Vroeger ging dat goed, maar nu zijn
sommige bomen te hoog met als
gevolg dat niet alleen al menige tak
door de telescoop eraf gerukt werd,
maar ook schoorstenen werden van
het gebouw gemept en deuken in
koepels geduwd. Alles staat zoals
gezegd buiten. Om de mechaniek te

beschermen kan er een gigantisch
afdak boven de apparatuur gescho
ven worden. Naast de 68 cm refrac
tor staan er nog enkele koepels met
kleinere instrumenten: een 15 cm
Couder refractor van Zeiss, een 50
cm Cassegrain telescoop, eveneens
van Zeiss, een Zonnekijker en bin
nen een gigantische bibliotheek. Ben
je ooit in Berlijn, het is een bezoek
maar dan waard.
Helaas kampen ze met een groot
gebrek aan vrijwilligers om de zaak
goed aan het draaien te houden en
zijn ook de financiële middelen
steeds krapper omdat de sterren
wacht nauwelijks subsidie krijgt en
alles moet binnenslepen met entree-
gelden, donaties en leerprogram
ma’s voor scholen. Dat het toch lukt
om de zaak overeind te houden komt
door een klein aantal zeer fanatieke
vrijwilligers die we allemaal kennen
van onze liefhebberij: Sterbedekkin
gen! En daar hoort de ESOP bij, dit
jaar dus de ESOP XXX.
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Zoals gewoonlijk begin ik met het
schrijven van dit artikel al op het
vliegveld. Tijdens de wachtperiodes
kan de tijd nuttig besteed worden.
Uiteraard is er genoeg te zien aan
kostelijke taferelen maar dat ver
veeld op een gegeven moment ook
maar ook weer niet.
 
Mijn ESOP XXX begon op 30 de
cember 2010. Op het Duitse journaal
hoorde ik dat per 1 januari de vlieg
tax ingevoerd zou worden. Toen was
het zaak om prijzen te vergelijken.
Heel toevallig zag ik daarbij een
bijzondere aanbieding van Lufthan
sa: Retour Berlijn vanaf Dusseldorf
voor 20 Euro. Met alle belastingen
erbij kwam het op 80 euro. Voor dat
bedrag kon ik niet voor met de auto
naar Berlijn rijden. Dus: meteen ge
boekt. Uiteraard komt daar nog het
treinkaartje bij maar dat is een regi
onaal ticket en kost maar 11,90 per
rit. Nog steeds beduidend goedko
per dan louter de brandstofkosten
van onze auto. Daarna schreef ik me
in bij een aantal (internet) reisbu
reaus dat ik belangstelling had voor
stedenreizen. En nu maar hopen dat
er ook een keer eentje naar Berlijn
komt gedurende de ESOP en niet te
ver van de Archenhold sterren
wacht. En die kwam enkele maanden
later van KRAS. Drie overnachtin
gen in het Tierpark Hotel. Een 4-
sterrenhotel met ontbijt voor 140
euro in een éénpersoons kamer. Dat
was goedkoper en beter dan het hotel
dat later door de organisatie werd
aangeboden en was slechts 24 minu
ten met de metro en S-Bahn van de
locatie verwijderd. Dus ook dat werd
geboekt. Daarmee was het reisge
deelte van de ESOP al in april hele
maal rond.
 
Op 22 maart kwam een mail van
Konrad Guhl dat de ESOP-site in de
lucht was en meldde me dan ook
meteen aan. Natuurlijk (voor mij
althans) houd je de lijst van deelne
mers in het oog om te kijken welke
ouwe getrouwen er komen en welke
dat je mist. Dat laatste was inder
daad het geval. Maar wat opviel was
dat Matti Suhonen uit Finland niet
op de lijst verscheen en ook niet de
nestor van bijna alle gezelschappen

Thomas Flatres uit Frankrijk. In
Berlijn hoorde ik dat hij niet kwam
wegens de verzorging van zijn
vrouw. Verleden jaar in York had hij
me verteld dat zijn vrouw gevallen
was en een heup gebroken had.
Kennelijk ging het nu niet zo goed
met haar. Thomas is ver in de tach
tig, zijn vrouw zal dus ook niet meer
de jongste zijn.
 
Anderhalve week voor de ESOP
kreeg ik een mailtje van de organisa
tie of ik wellicht nog een voordracht
had. Mij was al opgevallen dat de
lijst van sprekers vrij kort was. Er
waren al workshops georganiseerd
en twee openbare lezingen om ken
nelijk een vol programma te krijgen.
Welnu, ik was bezig met een artikel
voor Occultus over de voorspelbaar
heid van een positieve waarneming
van een bedekking door een kleine
planeet. Ik was pissig over het feit
dat Eric Frappa een waarneming
van mij niet publiceerde wegens een
verschil van enkele seconden tussen
helder zicht en bewolking. Ik had me
toen verdiept in de waarschijnlijk
heidsberekening van de bedekkin
gen zoals Raymond Dusser die een
aantal jaren gepubliceerd had en ie
dereen sindsdien hanteert. Dusser
had nooit de methode van de waar
schijnlijkheidsberekening gepubli
ceerd. Ik was, ofschoon Dusser pro
fessor in de wiskunde was, er achter
gekomen dat de methode van hem
zeer waarschijnlijk onjuist is. De
tekst was bijna klaar en alle plaatjes
waren klaar. Dus stelde ik voor over
dat onderwerp 20 minuten te kunnen
praten. Het onderwerp werd met
graagte ontvangen. Ik was benieuwd
naar de reacties. Overigens heb ik
sterk de indruk dat Dusser het best
geweten heeft, maar de methode die
hij voorstelde de meest gemakkelijke
weg is. Wil je het goed doen is het
veel, heel veel complexer. Om de rest
van het artikel maar voor te zijn,
waren de reacties erg verdeeld. Dat
bleek tijdens de off line praatjes,
want ruimte voor discussie na mijn
verhaal was er jammergenoeg niet.
Maar tijdens de gang gesprekken
bleek dat degenen die verstand van
statistiek hadden mij gelijk gaven en
diegenen die daar niet in thuis waren

het woord van de professor geloof
den. Later, weer thuis, toen ik de
pagina's van het MPC erop na gesla
gen had, bleek dat er zeer waar
schijnlijk nog een eenvoudigere me
thode was. Die verklap ik nu niet
maar wordt eerst in Occultus gepu
bliceerd en zal ik ook schrijven voor
het JOA, Journal for Occultation
Astronomy, de opvolger van de
Newsletter van de IOTA. In dit arti
kel zult u, geachte lezer, alleen het
tijdstip van mijn verhaal nog lezen,
maar inhoudelijk niet.
 
De reis begon dit maal niet in Kal
denkirchen bij Venlo maar in Gel
dern. Een klein bevallig plaatsje bij
ons 10 fietskms vandaan, met de
auto een paar meer. Ik had van de
buurvrouw begrepen dat zij daar
altijd opstapt als ze naar haar werk
gaat. Zij werkt op het Nederlandse
Consulaat in Düsseldorf en naast het
feit dat het dichterbij is dan Kalden
kirchen is het een verbinding zonder
overstappen. Ik nam de trein van 9
h om zeker op tijd te zijn om 11h55
de lucht in te gaan en om 13h05 weer
te landen in Berlijn. Helaas was de
kist niet op tijd en was de boarding
pas om 12h23 beëindigd. We zaten
nog maar net in het vliegtuig en de
instapslurf sjokte nog naar zijn rust
positie toen de gezagvoerder zich al
meldde met de mededeling dat we
gens onweer het aantal vliegbewe
gingen in de diverse corridors gere
duceerd was en we een uur moesten
wachten. Je zit al krap, maar dan
naast een mevrouw die zit te rillen
van vliegangst. Nog nooit zoiets
meegemaakt. Toen ze hoorde dat ze
een uur moest wachten voordat we
de lucht in zouden gaan raakte ze
bijna in paniek. Eindelijk na drie
kwartier kregen we dan toch, wat
vroeger dan verwacht, toestemming
om te vertrekken. Vijftig minuten
later kwamen we in een snikheet
Berlijn aan. De thermometer wees
35°C! Amper een uur later was ik in
het hotel, verfriste me en ging weer
op weg naar de ESOP.
 
Daar wordt een hele oude traditie
hervat. Wat op latere ESOPs uitge
groeid is tot geweldige buffetten was
oorspronkelijk een barbecue en
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Konrad Guhl en cs wilde die traditie
weer nieuw leven inblazen want er
was geen buffet of zo. Maar voordat
die barbeknoei van start zou gaan
waren er twee workshops. Deze, in
het Duits, werden gehouden door
onze Dr. Eberhard Bredner en door
Wolfgang Rothe. Die van Eberhard
ging over de waarneemtechnologie
en de uitrusting van een mobiel sta
tion en Wolfgang over de analyse
van een waarneming (met Limovie)
van een filmpje van een sterbedek
king door een kleine planeet. Van die
van Eberhard heb ik nog een half
uurtje kunnen volgen, die van Wolf
gang helemaal. Beide waren inters
sant. Het waren openbare bijeen
komsten, dus die los stonden van de
ESOP an sich. Gezien de gezichten
die later op de echte ESOP ontbra
ken was er een flink aantal geïnteres
seerden. Nu maar hopen dat die al
lemaal lid worden van de IOTA-ES.
 
Na de workshop van Wolfgang
begon de echte ESOP XXX. Op het
terrein van de sterrenwacht was een
grote partytent geplaatst en rond zes
uur zou de barbecue een aanvang
nemen. Dat klopte, de houtskool
werd besprenkeld met aanmaak
vloeistof en toen de rook en de geur
van de verbrandingsgassen was op
getrokken maakte warme gloed het
rooster heet om te worden voorzien
van . . . typische Duitse lekkernijen:
vooral worstjes, maar ook kipfilet en
gemarineerde hamlapjes. Het was
warm, heel warm weer, meer dan 30°
C, dus vertrouwde ik de kip liever
niet, ook al worden ze op het rooster
gesteriliseerd. En de worstjes hoefde
ik ook niet, geen gemalen vlees voor
mij. Dus bleef het bij enkele var
kenslapjes. Over worst gesproken,
enkele dagen voor de reis naar Ber
lijn had ik op de Duitse TV gezien
dat de gemiddelde Duitser tussen de
18 en de 65 maar liefst 75 kilo worst
per jaar eet, dus anderhalve kilo per
week! De nuttiging van de worstjes
tijdens de barbecue kon eigenlijk
alleen maar bevestigend zijn, zeker
de Duitse hobbyvrienden naast me
die het liefst worst aten.Het geheel
ging vergezeld met aardappelsalade,
wat groente en de nodige drankjes
waaronder bier de meest favoriete

Foto 2. Eberhard tijdens de uitleg van
zijn mobiel equipment.

was, maar er was ook wijn en fris,
zelfs koffie en thee!
Tal van bekenden waren op tijd voor
de barbecue en het wat een gezellig
heid van jewelste. Ik had nog een
gesprek met Hans Joachim Bode, de
president van de IOTA-ES. Hij had
verleden jaar een herseninfarct. Ge
lukkig was zijn vrouw er direct bij en
lag hij binnen een half uur al in het
ziekenhuis. Daar kon de juiste medi
catie plaatsvinden en heeft hij er
helemaal niets aan overgehouden.
Een waarschuwing voor allen als ze
merken dat iemand wartaal praat en
een scheef gezicht heeft. Direct 112
bellen. In dit geval behoedde HJ-B
voor een spraakgebrek en een ge
deeltelijke verlamming.
Het aantal ‘ouwe getrouwen’ was
groot, maar positief was ook dat er
veel nieuwe gezichten waren. Het
merendeel kwam uit de (verre) om
geving van Berlijn. Leuk was ook dat
er ook deelnemers waren met wie ik
over sterbedekkingen op Duitse fora
gediscussieerd had, maar nog nooit
op een ESOP geweest waren. Ken
nelijk kun je daar ook werven om
belangstelling op te wekken.
 
Het werd snel laat, en het was helder
weer, maar helaas een niet geringe
typische hoofdpijn die bij mij altijd
een sterke temperatuurdaling en
vooral een flinke daling van de
luchtdruk aankondigt, noodzaakte

mij wat eerder de rit naar het hotel
weer op te pakken. Jammer, want
later hoorde ik dat er met de 68 cm
refractor was waargenomen. Dat
had ik niet gemist willen hebben,
maar volgend jaar wellicht een vol
gende kans met de Kleinplanetenta
gung die dan aldaar is. Gelukkig was
ik de ochtend erna al fit.
 
De zaterdagmorgen begon voor mij
heel vroeg. Het ontbijt was op het
zelfde tijdstip als thuis, bijna altijd
rond de klok van zes. Zo vroeg ont
bijten lukt je in Nederland maar bij
heel weinig hotels. Het prorgramma
van de ESOP begon om negen uur
en je wilt van te voren toch effe bij
kletsen. Wegens werkzaamheden
aan het openbaar net moest ik een
andere route nemen waardoor ik er
40 minuten voor nodig had in plaats
van de geplande 24. Dat kon de pret
niet drukken.
 
Het lezingen programma van de
meest internationale ESOP die ik
ooit had meegemaakt begon pas ‘s
middags. De ochtend begon, na de
opening door de directeur van de
Archenhold sterrenwacht en door de
president met twee openbare lezin
gen. Niemand minder dan Bruno
Sicardy van l’Observatoire Paris die
heel actief sterbedekkingen door
KPn en TNOs waarneemt vanuit
Meudon of Pic du Midi hield een
verhaal over ons zonnestelsel buiten
de baan van de planeet Neptunus.
Daarbij ging het natuurlijk om de
TNOs en Pluto! Een interessant
verhaal omdat ook sterbedekkingen

Foto 3. Bruno Sicardy.
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daarin verweven waren. Daarbij
stelde hij ook een nieuwe uiterst
lichtgevoelige camera voor, de Rap
tor. Helaas zit daar wel een prijs
kaartje van € 6000 aan. Niet voor
iedereen weggelegd.
Daarna was er nog een openbare
lezing door de Hongaar Szilárd
Csizmadia die bij het Duitse centrum
voor lucht- en ruimtevaart werkt in
Berlijn. Hij hield een uitgebreid ver
haal over de transit tijden van exo-
planeten en de waarneming ervan
door aardse sterrenwachten, waar
onder ook amateurs.
 
Na een heel eenvoudige lunch, voor
al bockworst met broodjes, begon de
echte ESOP. Er waren deelnemers
(een deel had ook een voordracht)
niet alleen uit Europa, maar ook uit
de USA, Peru en Brazilië. Van de
laatste twee landen begreep ik later
dat ze door Wolfgang Beisker, die
zelf geregeld in de landen bedekkin
gen door Pluto heeft waargenomen,
waren uitgenodigd. In totaal waren
er ca. 55 deelnemers uit 17 landen.
 
De eerste voordracht werd gehou
den door Marcelo Assafin uit Brazi
lië. Hij werkt aan het Observatorio
Nacional Brazil en houdt zich voor
al bezig met de astrometrie van klei
ne planeten. Deze is heel erg belang
rijk voor het goed kunnen voorspel
len van bedekkingen door kleine
planeten. Maar ook de bedekkingen
door Pluto en Charon zijn erg be
langrijk omdat we nog te weinig van
deze objecten weten. Wat dat betreft
leven we nu erg gunstig want van
2001 tot 2020 trekken deze door de
melkweg en worden een groot aan
tal, vooral zwakke, sterren bedekt.
Op het observatorium werken ze met
een 60 cm Cassegrain telescoop en
één die een metertje groter is, een 1,6
m. De sterrenwacht heeft gemiddeld
een seeing van 0,8” tot 1,5”. Door
gaans was de meetfout van de positie
beter dan 0,05”en slechts zelden
meer dan 0,1”. De gemiddelde meet
fout in uur was -0,008” met een
standaard deviatie van 0,075” en in
declinatie 0,02” met dezelfde meet
fout. Het bleek echter dat de fout
sterk afhankelijk was van de helder
heid van het object. Tot magnitude

16,5 was de gemiddelde afwijking
0,001” om in twee magnituden ver
der te klimmen tot 0,02” om vervol
gens constant te blijven tot magn. 22.
 
De volgende voordracht was door
Felipe Braga-Ribas uit Frankrijk.
Hij werkt met Bruno Sicardy aan het
l’Observatoire Paris aan het selecte
ren van waarnemingen aan TNOs.
Hierbij is er een groot verschil bij het
waarnemen van bedekkingen door
asteroïden en TNOs. Een asteroïde
is gemiddeld 110 km groot en be
vindt zich op een afstand van 3 as
tronomische eenheden (AU) terwijl
die van TNOs gemiddeld 1450 km
groot zijn en zich op een afstand van
40 AUs bevinden. Daarbij is van
eerstgenoemden de gemiddelde om
looptijd 3 jaar en die van een TNO
300 jaar. Dit houdt in dat de banen
van asteroïden doorgaans heel goed
bekend zijn, maar die van TNOs
helemaal niet omdat van de meesten
pas 3% van hun baan bekend is! De
gemiddelde schijnbare grootte van
beiden is ca. 50 mas (milli arc secon
den) dat hetzelfde is als een 2€-munt
stuk op een afstand van 120 km(!).
Wil je dus een succes boeken dien je
ook heel nauwkeurig de positie van
de ster èn die van het bedekkende
object te weten. Dan begint de lol
met welke telescoop. Met een 60 cm
telescoop kom je tot magn. 18 en is
die gemakkelijk beschikbaar, maar
voor een 1-m telescoop waarmee je
komt tot magn. 20 is dat hooguit een
week en voor een 2-m telescoop die
tot magn. 22 komt is dat hooguit
enkele dagen per jaar. Daarbij moet
ook een bepaalde tijdlijn gevolgd
worden. Eén tot drie jaar van te
voren is de fout tussen baan en bere
kening ca. 1 bgsec, 6 maanden voor
de bedekking is al een nauwkeurig
heid mogelijk van 0,1 bgsec. Tot slot
worden de berekeningen nog 1
maand van te voren opnieuw ge
daan, dan zijn nauwkeurigheden
haalbaar van 20 mas voor de ster en
60 mas voor de TNO. Dan kunnen
de campagnes gestart worden waar
leden van de IOTA (en vooral die uit
Duitsland wegens het belastingvoor
deel) vaak aan meegedaan wordt in
verre landen, zoals Brazilië, Hawaii,
e.a. Een waarneming heeft pas zin

gehad als er door twee enigszins uit
elkaar liggende waarneemposten
een bedekking is gezien. Successen
zijn er geweest met Varuna en
Quaoar.
 
Daarna was het de beurt aan de
president, Hans Joachim Bode. Hij
is een van de actievelingen die de hele
wereld afreist om bedekkingen door
Pluto en zijn manen waar te nemen.
Zijn verhaal was kort, maar duide
lijk: de nauwkeurigheid van de ste
ratlassen is erg belangrijk. Op dit
moment is de UCAC-3 de meest
betrouwbare.

Foto 4. Hans Joachim Bode.

In aansluiting op de lezing van HJ-
B liet Bruno Sicardy zijn verhaal
horen over de lessen die geleerd
waren door de bedekking door
Hydra voor de voorspellling van een
volgende bedekking. In wezen een
zelfde verhaal als dat van HJ-B,
maar wat meer wetenschappelijk
onderbouwd. Duidelijk is dat je bij
de voorspelling van de bedekkingen
door TNOs niet zonder de resultaten
van voorgaande bedekkingen kunt.
 
De eerste sessie van twee uur zat erop
en we waren toe aan een koffiepauze.
Die duurde slechts twintig minuten,
eigenlijk te kort om lekker bij te
praten. We gingen verder met de
voordracht van Mike Kretlow over
de reductie van bedekkingen door
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kleine planeten. Het streven van
Mike is een programma van de IO
TA-ES voor voorspellingen, reduc
ties en archivering. Aan het slot zou
dan een database moeten zijn die
alles zou moeten omvatten. Welnu,
de database met waarnemingen is er
al, hij publiceert die door automa
tisch elke dag om middernacht de
nieuwe waarnemingen die Eric
Frappa publiceert in zijn bestand op
te nemen en te publiceren in http://
sky-lab.net/occrep . Het voorspel
lingsprogramma heeft hij ook al,
maar is nog niet gepubliceerd op het
net. Hij is nog bezig met het testen
van het programma en verwacht dat
het dit jaar uit komt. Momenteel
gebruikt iedereen één van de volgen
de twee programma’s, Winoccult
van Dave Herald of de voorspellin
gen van Edwin Goffin. Steve Preston
verzorgt vaak laatste predicties, ook
voor Europa. Met de resultaten ligt
het echter anders. Helaas is het over
zicht niet compleet. Veel waarne
mingen worden niet gepubliceerd via
Planoccult en gaan rechtstreeks naar
Eric Frappa. Maar wat veel erger is
dat veel waarnemers die een negatie
ve waarneming hebben dit über
haupt niet publiceren. Ze willen
kennelijk graag een hoge score heb
ben terwijl een negatieve waarne
ming ook een zeer waardevolle
waarneming kan zijn. (Noot van
mezelf, ik heb zelf een keer een ra
kende aan een bedekking door een
kleine planeet gezien, terwijl ik dacht
dat de ster aan het twinkelen was.

Foto 5. Mike Kretlow.

Het bleek echter exact het tijdstip te
zijn dat de schaduw van de KP mij
passeerde en daarmee was de exacte
ligging van de rand van de KP be
kend).
 
Daarna hield Wolfgang Rothe een
presentatie over “Where should one
observe”. Waar ga je kijken? Helaas
gaf hij geen direct antwoord op deze
vraag want die vraag is bijna niet te
beantwoorden. In ieder geval kwam
het erop neer dat het altijd zin heeft
om waar te nemen, ook als je ver
buiten de 1-sigma zone zit. Hij han
teerde de tabel van Raymond Dus
ser. Later zou ik met mijn verhaal
aankomen dat die tabel zeer waar
schijnlijk onjuist is (intussen weet ik
het zo goed als zeker). Uiteraard
maak je ver buiten de 1-sigma zone
weinig kans, maar het is toch al vaker
bewezen dat daar toch een bedek
king werd waargenomen.
 

Foto 6. Wolfgang Rothe.

Vervolgens hield Claus-Peter Heid
mann een voordracht over de bedek
king door Antiope in 2009 en Make
make in 2011. Antiope is een dubbe
le kleine planeet. Elk ca. 85 km in
diameter en onderling op zeer korte
afstand en hebben een omlooptijd
van ca. 5,6 uur om het gemeenschap
pelijke zwaartepunt. Claus-Peter
rapporteerde niet van een eigen
waarneming, maar liet Keck opna
men zien van Antiope en de resulta

Foto 7. Claus Peter Heidmann.

ten van een bedekking op 3 januari
2008 die vanuit Japan werd waarge
nomen. Daarna een bedekking door
Makemake (uitspraak schijnt “mak
kiemakkie” te zijn) op 23 april van
dit jaar. Een eerste scan van de foto
metrische waarneming liet zien dat
er geen bedekking zou zijn geweest.
Echter, Claus-Peter ging minitieus te
werk en vond een gedeelte van de
helderheidscurves waar duidelijk de
ster en de vergelijkingsster niet de
zelfde tred hadden en de enige plaats
was waar de vergelijkingsster in de
curve boven die van die van de be
dekte ster uitkwam. Er was dus wel
degelijk een bedekking geweest, al
was deze zeer moeilijk te analyseren.
 
Er was geen tijdschema gemaakt,
daardoor was onduidelijk hoeveel
tijd dat er beschikbaar was. In ieder
geval kwam nu de voordracht van
Eberhard aan de beurt. Die ging ook
over de bedekking door Antiope. Hij
was enkele weken geleden spontaan
naar de USA vertrokken om twee
evenmenten te combineren. De jaar
vergadering van de IOTA en een
bedekking door Antiope. Dit keer
was de voorspelling gedaan door
Steve Preston. Achteraf bleek deze
perfect te zijn. Er waren maar liefst
88 waarneemposten. Een groot aan
tal waren onbemande posten door
remote bediende telescoopjes met
camera’s door Degenhardt, Wenable,
Dunham.
Eberhard was precies tussen de twee
componenten uitgezet. Hij heeft

8



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Foto 8. Alexander Pratt.

geen bedekking gezien. Nog nooit is
hij zo blij met een miss geweest ver
telde hij nog steeds dol enthousiast
want dat betekende dat hij slechts
één van de zes is die dat ooit op aarde
gezien heeft.
De uitwerking van deze bedekking is
spektaculair. Het is duidelijk dat één
van de twee lichamen duidelijk een
stuk mist, zeer waarschijnlijk ten
gevolge van een botsing met een
ander object.
 
Vervolgens betrad Alexander Pratt
het spreekgestoelte. Hij hield een
praatje over de positieve bedekking
door ISIS op 3 mei van dit jaar. Er
waren drie positieve waarnemingen.
Alexander droeg deze waarneming
op aan de onlangs overleden Andrew
Elliot.
 

De laatste voordracht van deze mid
dag zou wegens tijdgebrek vervallen,
daarmee was mijn voordracht de
laatste van deze dag en zat ten gevol
ge van het uitlopen van de andere
presentaties behoorlijk krap in het
schema. In de inleiding vertelde ik al
waarover mijn verhaal zou gaan:
klopt de waarschijnlijkheid die Ray
mond Dusser heeft bedacht. Door de
tijddruk heb ik mijn verhaaltje erg
snel moeten houden, maar ik denk
dat het niets aan duidelijk overliet.
Helaas gaf sessievoorzitter Konrad
Guhl geen mogelijkheid tot het stel

Foto 9. Harrie Rutten.

len van vragen en verzocht hij deze
tijdens het social dinner te doen. Al
voor het vertrek daar naar toe kreeg
ik al de eerste reacties en later tijdens
de after talks nog meer. Elders in
deze Occultus, of anders in een vol
gend nummer vinden jullie het arti
kel over dit onderwerp. Ik zal het
samenvattend vertalen voor JOA
(Journal on Occultation Astrono
my, de opvolger van de Occultation
Newsletter) en zie nu al uit naar de
internationale reacties.
 
Na mijn praatje werd de eerste dag
van de ESOP XXX gesloten en zou
den we ons om 20h treffen in het
buffetrestaurant “Essen statt Ko
chen” (“Eten in plaats van koken”).
Maar hoe daar naar toe? De regen
viel met bakken uit de lucht. Ik had
geluk en had meteen een lift daar
naar toe. Het was maar 1200 m
lopen, maar met dit weer zou je
drijfnat aankomen. Het buffet was
een smakelijk buffet en wonder
boven wonder was tot het laatst wijn
beschikbaar van de organisatie
omdat de meesten bier dronken.
 
Zondag begon de tweede dag van de
ESOP met de uitgestelde voordracht
door Edwin Goffin met wat statistie
ken. Daarbij gaat het om verbeterin
gen van de baan van kleine planeten
en statische analyses van de reducties
en relatie ervan met bedekkingen
door kleine planeten. Uiteraard is
elke baan en de ligging ervan be
schreven door zes parameters, zoals

de omlooptijd, de lange en korte as
(excentriciteit), inclinatie, ligging
van de knopen, etc. Als een baan
berekend is worden nieuwe waarne
mingen vergeleken met theoretische
positie en dat leidt er toe dat een baan
steeds nauwkeuriger kan worden
bepaald. De waarnemingen worden
gewogen en de weegfactor is omge
keerd evenredig met het kwadraat
van de standaard afwijking van de
waarneming. Echter zijn er wel wat
maren bij. Reducties met een afwij
king van meer dan 3-sigma werden
niet meegenomen. Bovendien zijn
waarnemingen die een afwijking
hadden van voor 1890 met een afwij
king van 3 bgsec of meer ook verwij
derd, dat geldt ook voor afwijkingen
van 2 bgsec voor waarnemingen van
1890 tot 1950 en 1 bgsec voor latere
waarnemingen. Een en ander heeft
te maken met de waarneemtechniek
die vroeger werd gedaan met meridi
aan passages tot nu met CCD-foto
grafie. Daarbij was er bij visuele
waarnemingen ook nog een relatie
met de helderheid van de kleine pla
neet en de gebruikte telescoop. Die
was aanvankelijk vrij klein (naar
huidige begrippen) een refractor van
186 mm opening. Waren in het begin
fouten met een standaard deviatie
van 1,5 bgsec normaal, zo worden nu
waarnemingen bereikt met waarden
van 0,02 bgsec!
Dat geeft dat de huidige moderne
metingen uiterst nauwkeurige posi

Foto 10. Edwin Goffin.
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tieberekeningen geeft dat de baanbe
rekeningen steeds beter worden
waardoor de voorspellingen uiter
aard ook veel beter worden en daar
door de kans op een succesvolle
waarneming steeds groter wordt.
 
Daarna werd het oorspronkelijke
programma hervat dat begon met
een presentatie van Carles Schnabel
over rakende sterbedekkingen door
dubbelsterren. Recentelijk was er
een rakende sterbedekking door een
drievoudige ster die werd waargeno
men vanuit Sabadell en vanuit Me
norca (een van de eilanden van de
Balearen). Hij liet het spectaculair
plaatje zien dat je met Limovie en
Excel kunt genereren van de rakende
bedekking van deze ster.

Foto 11. Carles Schnabel.

Daarna zou Roman Vladislavovich
Kostenko uit de Oekraïne een voor
dracht houden, maar die was ge
strand op weg van het hotel naar de
Archenhold Sterrenwacht en nog
niet aanwezig. Daarom stelde Wolf
gang Beisker het programma Graz
prep voor van Eberhard Riedel. Dat
had hijzelf verleden jaar in York
gepresenteerd, eerder dit jaar met
een artikeltje in Occultus en nu is het
programma helemaal klaar en kan
van de site van de IOTA-ES gedown
load worden.
Intussen was Roman aangekomen
en vertelde over de amateursterren
kundige vereniging van Poltava.
Deze vereniging werd opgericht in
1962 en heeft zich toegelegd op het

Foto 12. Wolfgang Beisker.

waarnemen van sterbedekkingen
door de maan. De waarnemingen
worden gedaan met een 20 cm Zeiss
refractor! Het is een hele actieve
vereniging. Het gemiddelde aantal
waarnemingen is 173 per jaar met
een maximum van 407 in 1979. Het
totaal is ruim 8000 waarnemingen!
Een geduchte concurent van onze
verneniging dus (DOA vanaf die
periode ruim 11500 waarnemingen,
max 595 in 1995). Aangezien het
observatorium aan de rand van het
ontvangstbereik ligt van DCF ge
bruikt hij het RVM signaal van
Moskou. Er werd aan dat observa
torium ook gekeken naar de PE en
vergeleken met een elektronische
waarneming. Toeval wil dat ik dat
bij mijn eigen waarnemingen ook

Foto 13. Roman Kostenko.

vaak doe en minder verrassend is dat
ik op vergelijkbare getallen kom. Je
kunt je eigen PE inschatten op beter
dan 0,1s vaak zelfs beter dan 0,05s.
(Voorwaarde is wel dat je geen glas
wijn gedronken hebt = eigen erva
ring, ha ha).
Daarna zou Jan Manek een over
zicht van de waarnemingen over
2010 geven. Wie zou verleden jaar de
topwaarnemer zijn etc? Nederland
zou over 2010 zeker niet zo goed
gescoord hebben als in 2009, het
weer zal daarvoor te slecht zijn ge
weest. Maar helaas, Jan heeft in
Praag de gereserveerde trein gemist
en moest nagenoeg de hele weg van
Praag naar Berlijn staan. Een rit van
ruim 5 uur! In het gedrang en geham
pel met zijn koffer is zeer waarschijn
lijk zijn USB stick met de presentatie
die hij aan een koordje in zijn broek
zak had kwijt geraakt. Hij had dui
delijk geen reserve exemplaar in zijn
koffer! Die presentatie viel dus uit,
maar ik verwacht dat die wel in de
volgende JOA komt.

Daarna hield Konrad Guhl een ver
haal over de atmosfeer van de maan.
Niet dat hij er een aangetoond heeft,
maar het was meer een historisch
overzicht sinds wanneer daarover
gedacht werd. De eerste paus Plu
tarch die leefde van 45 tot 125, maar
ook Kepler (1571-1630) was ervan
overtuigd dat de maan een atmosfeer
had. Clavius nam op 9 april 1567 een
ringvormige zonsverduistering waar
terwijl dit een totale moest zijn en
kwam tot de conclusie dat de maan
een atmosfeer zou moeten hebben.
Maar ook Halley observeerde in
1706 en 1715 een totale zonsverduis
tering en beschreef de corona als de
atmosfeer van de maan. Hetzelfde
geldt voor du Sejour in 1764. Op 28
juni werd Venus door de maan be
dekt. Enkele zagen een roodkleuren
de Venus achter de maan verdwijnen
of te voorschijnkomen, anderen
zagen geen indicaties voor een at
mosfeer. Hevelius nam aan dat uit
gassende vulkanen wel moesten lei
den tot een atmosfeer. Er kan nog
even door worden gegaan met welles
en nietes waarnemingen, maar de
mooiste is wel die van Gruithuisen
die in 1848 een heuse stad op de maan
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dacht te zien. De jongste is die van
1993 door Mendillo en Baumgartner
die toen op 9 maanradii vanaf de
maan zelfs nog Sodium vond. Span
nend dus.
 
Daarna zou een presentatie van
David Dunham komen over de
waarde van sterbedekkingen door de
maan door een nog onbekende spre
ker. Deze presentatie kwam niet
maar wel de koffiepauze. Na het
inwendige versterkt te hebben met
drankjes en koekjes hield Apostolos
Christou, een Griek die aan het Ar
magh Observatory in Noord-Ier
land werkt en actief waarnemer is,
een verhaal. Zijn verhaal handelde
over de onderlinge bedekkingen van
de manen van Jupiter. Het bijzonde
re van deze begon met de omlooptij
den van de manen, die zijn behoor
lijk resonant. Europa is 2:1 met Io en
bij Ganymedes is dat 4:1. Daardoor
zijn er behoorlijk wat getijdewerkin
gen op de manen onderling. Niet
alleen getijdewerking op het opper
vlak (met name Io en bekend om zijn
uitbarstingen) maar ook het iets
voor of nalopen in de baan. Dit kon
heel nauwkeurig worden bepaald bij
onderlinge bedekkingen. Hij deed
deze niet alleen in Noord-Ierland,
maar ook zijn landgenoten in Grie
kenland deden mee. Hij riep dan ook
op om in de winter van 2014-2015
waarnemingen te doen. Dan staat
Jupiter altijd hoog aan de hemel,
maar is het wel koud ;-(.
 
Daarna was het de beurt aan Myri
am Pajuelo uit Peru. Dit was de eer
ste keer dat ik een spreekster op het
spreekgestoelte van de ESOP zag
staan. Zij werkt aan de universiteit
van Peru. Helaas waren de sheets in
het Spaans en dat was door mij he
laas niet leesbaar. Ik begreep in ieder
geval dat zij astronome was. Ze ver
telde iets over de astronomische ac
tiviteiten in haar land. De lezing
werd aangevuld met een presentatie
van haar landgenoot Erick Meza
over de astronomische studenten
groep van de technische universiteit
van Peru in Sicaya.
Vervolgens liet Tom Alderweireldt
uit België een impressie zien van de
totale zonsverduistering op Paasei

Foto 14. Myriam Pajuelo.

land verleden jaar die ook bezocht
was door Wim Nobel.
Konrad Guhl verhaalde wederom
over zijn favoriete onderwerp de
Baily’s Beads die hij altijd waar
neemt aan de rand van het verduis
teringspad. Hij doet deze waarne
mingen samen met Andreas Tegt
meier.
De laatste bijdrage voor de lunch
was voor Andrea Raponi (in Italië is
Andrea een jongensnaam). Hij
werkt aan de universiteit van Rome

Foto 15. Tom Alderweireldt.

en is samen met Costantino Sigis
mondi, die al eerder enkele ESOPs
bezocht had, maar nu ziek was, en is
bezig met het meten van de diameter
van de zon. Daarbij worden de be
langrijkste waarnemingen geduren
de zonsverduisteringen gedaan. De
gedachte bestaat dat de zon geduren
de zonnevlekken minima een lagere
straling (0,1%!) heeft. Dit lijkt te
worden bevestigd door schilderijen
van de bekende hollandse winterse
tarferelen van Hendrick Avercamp
(1585-1643) die hij gedurende het
Maunder minimum schilderde. Ook
tijdens het Dalton mimimum was het
duidelijk kouder op onze aardbol.
Als je nu naar de activiteit van de zon
kijkt zou je verwachten dat het
koude klimaat weer op komst is (in
tegenstelling tot de opwarming waar
iedereen over praat). Uit de waarne
mingen zou blijken dat de zon tijdens
de koude perioden een iets grotere
radius heeft. Hij meent dit mede te
kunnen aantonen door het waarne
men van de Baily’s Beads waar Kon
rad al over berichtte. In dit geval
betreft het wel hele kleine verschillen
nl. enkele honderdsten bgsec.
De lunch was een copie van de dag
ervoor. Je kon merken dat de sessies
erg lang waren want de eerste lezing
begon om 9h en de lunch was om half
twee; een flinke zit dus.
Er was genoeg tijd om te netwerken
en contacten te verstevigen. Om half
drie luidde het belletje voor de laatste
sessie voordachten die begon met
een presentatie van een van de meest
actieve waarnemers van sterbedek
kingen door kleine planeten, de
Oostenrijker Gerhard Dangl. Hij is
een uiterst secuur waarnemer en
heeft zelfs een hele site besteed aan
dit onderwerp met tal van wetens
waardigheden over het gedrag van
videocamera’s. Hij is nu zelfs een
stap verder gegaan en heeft precies
het gedrag van de Watec en Mintron
onderzocht met een hele speciale
meetinrichting EXTA waarbij hij tot
op een milliseconde de belichtingstij
den en time stamps van time inserters
kan meten bij verschillende exposi
tietijden. Het zou echt te ver voeren
dit hier helemaal aan het papier toe
te vertrouwen omdat alles te vinden
is op www.dangl.at.
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Foto 16. Gerhard Dangl.

Vervolgens verhaalde Wolfgang
Beisker over een vergelijking van
CCD camera’s. Daarbij blijkt dat er
grote verschillen kunnen zijn als je
de combinatie kijkt met opening,
ruisniveau, achtergrondhelderheid,
quantumefficiëntie van de chip, etc.
Natuurlijk kwam de door Bruno
Sicardy’s voorgestelde Raptor ook
aan de orde. Hij beveelde deze came
ra dan ook zeer aan want met een 38
cm F/4 telescoop kom je met een
belichtingstijd van 1s heel gemakke
lijk op m=17! Helaas is het prijs
kaartje niet prettig, zelfs verre van
dat: € 6000 en dan een chip die niet
afwijkt van die van een Watec, maar
wel 12 bits diep is!
De laatste lezing was van Pawel
Maksym uit Polen. Deze TV-produ
cer is een van de meest markante
persoonlijkheden van een ESOP.
Niet alleen zijn omvang (waar hij zelf
mee spot!), maar ook zijn optreden
maakt het tot een hele sympatieke
man. Hij was erg trots dat zijn vrouw
in januari een kind baarde en hij nu
vader is van een zoon! Zijn verhaal
ging echter over een remote waar
neemstation voor sterbedekkingen.
Hij wilde dat realiseren met de ster
renwacht die hij enkele jaren geleden
in Lodz gebouwd had. Maar daar
kwamen toch wel wat problemen om
de hoek kijken. De voordelen ken
nen we allemaal, geen reizen, gemak
kelijk beschikbaar, van elke wille
keurige plaats met een internetaan

sluiting waar ook ter wereld te bedie
nen. Maar er zijn meer nadelen waar
hij tegenaan liep. De software is niet
stabiel, remote observatories zijn
niet voor niets, vaak is er geen on
dersteuning, de Watec kan niet re
mote bediend worden. Het is dus
altijd een risico remote te bedienen.
Hij is nu ijverig aan het oefenen,
maar liet weten dat als hij in zijn
study van de sterrenwacht lekker
warm zit te werken en de telescoop
boven op de toren zijn werk aan het
doen is een aantal infra-rood bevei
ligingscamera’s (goedkoopste mo
dellen van bijv. Conrad) houden het
geheel in de gaten en dan vooral de
kabels zodat deze zich niet verhaspe
len als de telescoop de meridiaan
passeert.
 

Foto 17. Pawel Maksym.

Daarna de mededeling van de vol
gende ESOP. Ik had al eerder van
Eberhard gehoord dat er nog steeds
geen kandidaten waren voor de
ESOP XXXI in 2012. Verleden jaar
tijdens de ESOP in York had Hans
Joachim Bode ook al zitten vissen of
wij het nog een keer wilden doen,
maar dat had ik toen afgewezen. Tot
enkele dagen voor deze ESOP was er
nog steeds geen locatie en door de
overtuigingskracht van HJ-B had
Costantino Sigismondi uiteindelijk
toegezegd dat de volgende ESOP in
Pescara in Italië zal zijn. Wel is het
zaak vroeg te reserveren want Pesca

ra is een bekende vakantieplaats 200
km ten oosten van Rome. De toezeg
ging was zo kortdag dat er geen
presentatie was en Andrea Raponi
ons mondeling uitnodigde. Met Ry
anair is Pescara vanuit Eindhoven te
bereiken.
Omdat HJ-B nog een tweede parallel
had gevraagd is ook de locatie van
de ESOP XXXII al bekend. Deze is
in Sabadel bij Barcelona. In 2014 zal
de ESOP weer noordelijker zijn. HJ-
B vroeg mij in de pauze of ik die dan
wilde organiseren, maar ook dat
sloeg ik af om twee redenen. In dat
jaar ga ik met pensioen en zal de
handen vol hebben aan het overdra
gen van het werk en een andere reden
is, is het de vraag of we weer voldoen
de sponsoren vinden om het geheel
te kunnen organiseren. Immers ik
herinner me nog goed de uren die ik
aan organisatie van de ESOP in 2006
besteed heb.
 
Na de pauze waren er twee parallel
le workshops. Een door Jan Manek
over hoe te werken met de nieuwe
versie van Winoccult en een over de
evaluatie van CCD camera’s door
Wolfgang Beisker. Ik koos voor de
eerste. Het is duidelijk, ik ga de
nieuwe versie van Winoccult ook
downloaden want vooral voor ster
bedekkingen aan KPn (LOW heeft
die mogelijkheid niet) is het volgens

Foto 18. Andrea Raponi tijdens de
uitnodiging voor de ESOP in Italië.
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Foto 19. Groepsfoto.

mij toch wel een heel interessant
programma. Gelukkig hoef ik me
niet te haasten want er is ook Occult
Watcher!
 
‘s Avonds was het diner op een klip
per dicht bij de sterrenwacht. Ik had
daar al gegeten tijdens de bijeen
komst van de Fachgruppe Kleinpla
neten in 2007. Ik ging daar echter
niet naar toe want een ex-collega was
verhuisd naar Berlijn en we zouden
ons samen treffen. Ik was op tijd op
de afgesproken plaats, helaas hij
heeft me laten staan en op zijn mobiel
kreeg ik geen gehoor. Het was te laat
om nog naar de klipper te gaan en
heb toen maar in het hotel gegeten.
Jammerrrrr. Bij thuiskomst wilde ik

een mailtje sturen, maar was er al een
van hem. Hij verontschuldigde zich
dat het misgelopen was. Hij had me
op mijn privé mobiel proberen te
bereiken. Maar die was geblok
keerd. Dat klopte, dat ding heeft
nukken en gaat de prullenbak in.
Was een goedkoop priepeejtje en het
nummer van de mobiel van het werk
had hij niet, die heb ik ook altijd bij
me. Een mailtje terug waarom ik
geen gehoor op zijn mobiel kreeg is
bij het schrijven van dit artikel nog
niet beantwoord.
 
Daags erna trad ik weer de thuisreis
aan. Er waren dan wel excursies, o.
a. naar de 65 cm refractor van Pots
dam en het planetarium, de Einstein

toren en nog wat andere zaken.
Maar die had ik in 2007 al gezien
toen hier de Kleinplanetentagung
was. Die is er volgend jaar weer. Dus
als je belangstelling hebt: een aanra
der.
De reis terug was er een uit het voor
beeldenboekje, er ging helemaal
niets fout, zelfs het weer niet want
het begon te regenen toen ik in het
vliegtuig stapte en de instapslurf nog
aan het toestel zat. In Geldern werd
ik opgehaald door mijn vrouw en
met een dikke smakkerd besloot ik
de ESOP XXX.
Foto’s: Zelf, Groepsfoto: Guido
Wortmann, waarvoor mijn dank.

Rakende sterbedekkingen – expedities rest 2011

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

B 04-11-11 vr 21:07 146083 8,0 28 213 -44 11S 71+

B 13-11-11 zo 19:59 77313 6,7 19 78 -38 4N 92-

A 18-11-11 do/vr 02:35 98495 7,4 37 129 -41 5S 55-

A 29-11-11 di 18:30 163612 6,5 13 223 -26 9S 24+

B 02-12-11 vr 18:40 146372 8,3 34 195 -28 9S 53+
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Totale Sterbedekkingen

Predictions : 39 Period : 01/10/2011 - 01/01/2012      

City : Utrecht Observer : Sonneborgh      

Aperture : 10 cm Experience : 1      

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

 Date     Day    Time   A  P     XZ  Mag  Al  Az  Sn    CA  Dia

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

 02-10-2011  Sun  18:08:30  2  D  23476  6.7  11  205  -9  +45°S    8

 07-10-2011  Fri  18:49:31  2  D  30120  6.5  26  153  -17  +70°S  10

 08-10-2011  Sat  20:02:36  2  D  30851  5.0  32  160  -28  +57°S    6

 08-10-2011  Sat  22:28:33  1  D  30890  6.4  32  203  -42  +75°N  10

 09-10-2011  Sun  23:33:24  1  D  31583  4.9  35  211  -44  +89°N    6

 16-10-2011  Sun  04:55:06  2  R    5569  5.6  48  239  -11  +67°S    7

 16-10-2011  Sun  05:42:43  1  R    5591  5.3  41  251  -4  +67°N    6

 18-10-2011  Tue  01:41:01  1  R    8032  6.9  50  127  -39  +82°S  10

 19-10-2011  Wed  22:01:15  1  R  11486  5.0  2  62  -45  +67°N    9

 20-10-2011  Thu  05:18:49  1  R  11843  7.4  54  171  -9  +88°N  10

 22-10-2011  Sat  05:15:45  1  R  14613  7.2  39  139  -10  +88°N    7

 24-10-2011  Mon  03:34:40  1  R  17149  6.8  4  99  -26  +64°N    9

 30-10-2011  Sun  17:58:48  1  D  24424  5.7  6  219  -16  +67°N    4

 31-10-2011  Mon  16:13:15  1  D  26158  3.5  17  183  +0  +74°N    6

 13-11-2011  Sun  21:57:14  1  R    7286  6.4  37  102  -52  +83°S  10

 16-11-2011  Wed  05:22:38  2  R  11486  5.0  50  220  -15  +36°N    5

 17-11-2011  Thu  03:36:33  1  R  12813  5.9  51  161  -31  +82°S    6

 19-11-2011  Sat  00:36:24  1  R  15225  6.2  11  95  -54  +88°N    7

 19-11-2011  Sat  02:47:55  1  R  15311  7.3  29  122  -39  +67°N  10

 20-11-2011  Sun  02:47:37  2  R  16607  5.9  18  114  -39  +34°N    5

 20-11-2011  Sun  05:59:26  1  R  16742  7.4  36  163  -10  +76°N    9

 28-11-2011  Mon  16:40:22  1  D  27142  7.2  14  208  -10  +76°S    8

 29-11-2011  Tue  18:21:54  5  D  28474  6.4  13  221  -25  +21°S    7

 29-11-2011  Tue  19:42:51  1  D  28531  6.1  5  238  -37  +50°N    7

 02-12-2011  Fri  21:47:11  1  D  31139  6.4  18  243  -54  +80°S    7

 03-12-2011  Sat  16:48:00  2  D  31746  5.7  36  149  -11  +42°S    6

 03-12-2011  Sat  23:53:10  1  D  31906  4.9  10  264  -60  +57°S    5

 04-12-2011  Sun  20:55:33  2  D     482  6.8  41  215  -48  +31°N  10

 07-12-2011  Wed  21:33:48  2  D    3749  5.8  56  184  -53  +64°S    7

 09-12-2011  Fri  00:59:45  2  D    4810  6.1  46  241  -56  +54°N  10

 09-12-2011  Fri  19:13:08  1  D    5758  5.7  38  104  -33  +72°S    9

 10-12-2011  Sat  18:56:46  2  R    6795  5.0  29  90  -31  +65°N    7

 10-12-2011  Sat  23:51:31  1  R    6965  4.9  60  181  -61  +66°S    6

 14-12-2011  Wed  22:08:34  1  R  13644  4.3  19  95  -57  +79°S    4

 17-12-2011  Sat  04:23:13  2  R  16332  6.4  39  171  -29  +24°N    7

 17-12-2011  Sat  07:02:37  2  R  16426  6.7  32  219  -6  +31°N    9

 19-12-2011  Mon  03:01:49  1  R  18567  5.5  15  128  -42  +81°S    4

 

 

 27-12-2011  Tue  18:49:46  1  D  29150  6.6  3  245  -29  +55°S    9

 28-12-2011  Wed  15:44:20  1  D  30028  5.1  28  193  -2  +78°S    7
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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    

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

Sterbedekkingen door de Maan 1e helft van 2011

Waarnemer Intredes 1e Uittredes 1e Rakende 1e Intredes 2e Uittredes 2e Rakende 2e Totaal

Boschloo, Roelof 6           6

Edens, Esdert 135 2         137

Kock, Monique de 8           8

Rutten, Harrie 170           170

Vandenbulcke, Geert 12           12

Winkel, Jan Maarten 45           45

Zanstra, Wim 7           7

Totaal 383 2 0 0 0 0 385

Totaal 1e helft             385

Totaal 2e helft             0

Totale bedekkingen             385

Rakenden             0

Door Monique de Kock
 
Het jaar 2011 belooft weer een topjaar te worden. Op dit moment is 1989 al van de tiende plaats verstoten. Harrie
trekt er weer stevig aan, en Esdert heeft nog nooit zoveel waargenomen (dankzij de Watec).
Hierbij vindt u de tabel.
 
2011

 
De waarnemingen zijn doorgestuurd naar Jan Manek bij IOTA/ES.
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Waarnemen van Planetoïden: de Dawn missie
Door Henk de Groot
 
Het waarnemen van bedekkingen door planetoïden is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Dit heeft
vooral te maken met de huidige mogelijkheden om met snelle video camera's lage helderheden vast te leggen, het
op eenvoudige wijze erg nauwkeurig kunnen meten van de tijd en de grootte van de telescopen welke tegen een
aanvaardbare prijs nog te verkrijgen zijn.

Waarnemen:
Het waarnemen van planetoïden
bedekkingen geeft in de eerste plaats
als resultaat een nauwkeurige positie
van de planetoïde, waarmee dan de
baan veel nauwkeuriger berekend
kan worden. Op de tweede plaats is
het mogelijk de afmetingen van de
planetoïde in twee dimensies vast te
leggen, en bij meerdere waarnemin
gen zelfs nog beter. Samen met de
lichtsterkte en kleur en massa van de
planetoïde levert dat veel aanvullen
de gegevens op.
Zo is bekend geworden dat er twee
hoofdgroepen planetoïden zijn. De
eerste bestaat voornamelijk nog uit
het oermateriaal van de grote stof
schijf waaruit het zonnestelsel is
ontstaan. Dit overigens zonder de
vluchtige bestanddelen, welke door
de zon in het prille begin zijn wegge
blazen. De tweede hoofdgroep be
staat uit oermateriaal wat grondig
veranderd is, meestal verrijkt met
bepaalde bestanddelen zoals ijzer.
Deze zijn ontstaan uit de zogenaam
de planetaire processen, wat er dus
op wijst dat deze groep afstamt van
reeds ontstane planeten.
Toch blijven er nog voldoende zaken
onopgehelderd, en om daar meer
weet van te krijgen is het nodig een
of meerdere planetoïden eens te be
zoeken.
 
Vesta:
Vesta is ongeveer even groot als
Pallas en wat kleiner dan de grootste
planetoïde Ceres. Wel is Vesta de
grootste planetoïde aan de binnen
kant van de gordel met planetoïden
tussen de Marsbaan en de baan van
Jupiter; de afstand tot de zon is bijna
2,4 AE. Vesta draait in vijf uur en 20
minuten om zijn as en in 3,6 jaren om
de zon. Ook op Vesta is sprake van
seizoenen, zomer en winter. Dat uit
zich niet zo zeer in het weer op Vesta;

Opname 1: 
Het ruimtescheepje Dawn.
Opvallend zijn de enorme zonnepanelen, die vooral nodig zijn om de energie
te leveren voor de voortstuwing. Bovendien is de lichtintensiteit van de zon bij
Vesta ruim vijf keer minder dan bij de Aarde.

er is immers geen lucht of dampkring
aanwezig, wel op de stand van de zon
boven het oppervlak van de plane
toïde Op dit moment is het op het
zuidelijk halfrond zomer, en boven
ongeveer 52 graden noorderbreedte
is het vrijwel altijd donker; daar
heerst de poolnacht.
Vesta heeft een oppervlak welke
voornamelijk bestaat uit basaltisch
achondriet, en dat is vergelijkbaar
met de basaltische steensoorten op
het oppervlak van de Maan en de
Aarde. Daarin is Vesta wel een bui
tenbeentje, en eigenlijk is niet duide
lijk hoe dat zo ontstaan is. De ver
snelling, of zwaartekracht op Vesta
is slechts 3% van de zwaartekracht
zoals deze op de Aarde aanwezig is.
Dat stelt hoge eisen aan een bezoek
aan Vesta met een ruimtescheepje.
 
De Dawnmissie:
Vesta, en later ook Ceres, zullen
bezocht worden door het ruimte
scheepje Dawn. De naam Dawn is
afgeleid van het doel van de missie,
namelijk onderzoek aan de hemelli
chamen welke in het vroege zonne
stelsel ontstaan zijn, en nadien waar
schijnlijk weinig meer veranderd
zijn.

Opname 2:
Een opname van Vesta voor de Dawn
missie, genomen in 2007 door de
Hubble telescoop. Wat hierop te zien
is laat nog wel erg veel aan de verbeel
ding over. Dit illustreert duidelijk de
vooruitgang met de Dawnmissie.

Waarom zijn de planetoïden Vesta
en Ceres gekozen? Dat heeft een
aantal redenen. Als eerste zijn Vesta
en Ceres wat betreft samenstelling
compleet verschillend. Op Vesta is
het waarschijnlijk erg droog, op
Ceres is mogelijk water in enige vorm
aanwezig. Verder zijn ze vanaf de
Aarde beide relatief eenvoudig te
bereiken met 1 missie; de banen lig
gen nog redelijk in het vlak van het
zonnestelsel. De inclinatie van Vesta
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is ruim 7 graden, van Ceres 10,6
graden. Pallas heeft bijvoorbeeld al
een inclinatie van bijna 35 graden!
Zoals bekend bespaart een lage in
clinatie enorm veel brandstof.
 
De waarneem instrumenten:
Fotocamera's:
De twee aanwezige camera's zijn
voorzien met zeven verschillende
filters. Het doel is het oppervlak in
kaart te brengen en met behulp van
de filters meer te weten te komen
over het materiaal aan de oppervlak
te. In de lagere banen is het mogelijk
stereoscopische opnamen te maken.
De mapping spectrometer:
De spectrometer moet de samenstel
ling van de mineralen aan de opper
vlakte vaststellen. De camera is
diepgekoeld.
De Gammastraling/Neutron spec
trometer:
De meter kan de aanwezigheid van
een aantal elementen zeer nauwkeu
rig vaststellen, en daarmee het voor
komen van mineralen vaststellen.
Ook hoopt men hiermee de eventu
ele aanwezigheid van gebonden
water te kunnen meten.
De magnetometer:
De magnetometer kan zeer zwakke
magneetvelden meten. Het is de be
doeling te meten of er nog zwak
magnetisme aanwezig is in de plane
toïdes, wat dan mogelijk ontstaan is
voordat de planetoïde werd ge
vormd, en dus eigenlijk direct vanuit
de protoplaneet komt. Aanwezig
heid van een zwak magneetveld kan
echter ook wijzen op het voorkomen
van geleidende materialen in het
binnenste van de planetoïde.
Radio experiment:
Met dit experiment zal men trachten
de dichtheid van Vesta tot op minder
dan 1% nauwkeurig vast te stellen.
Ook zullen dichtheidsfluctuaties
waargenomen kunnen worden. De
waarnemingen vinden plaats door
zeer geringe snelheidsvariaties te
meten tijdens de omlopen om de
planetoïde.
 
De reis:
Het ruimtescheepje Dawn is gelan
ceerd op 27 september 2007 boven
op een Delta II raket, en recentelijk
aangekomen bij Vesta. Het ruimte

scheepje ziet eruit als een grote doos
met zijden van ruim anderhalve
meter plus nog 2 zonnepanelen van
elk bijna 20 meter lang. Volgetankt
met brandstof is de massa gelijk aan
1218 kg, inclusief 471 kg brandstof.
Het bijzondere aan de motor is dat
het een drievoudige Xenon ionen
voortstuwing betreft met de stuw
kracht van 92 mN bij een bruto ver
mogen van 2,6 kW. Om een indruk
te geven, als de motor 24 uur achter
een in bedrijf staat is de snelheid in
die dag met 7 m/s toegenomen. De
conventionele Delta II raket geeft
Dawn voldoende snelheid om de
aardbaan te verlaten en in een lang
gerekte baan om de zon te komen.
Na het verlaten van de aardbaan, als
de laatste trap van de Delta II is af
gescheiden, gaan de ionen motoren
vrijwel continu in bedrijf. Deze zui
nige motoren kunnen met de be
schikbare brandstof ongeveer 6 jaar
in bedrijf blijven, waarbij ze dan een
totale versnelling van 10 km/s kun
nen bereiken. De elektriciteit, nodig
om de Xenon ionen te versnellen,
komt uit de enorme zonnepanelen
van Dawn.
Halverwege de reis, op 18 februari
2009 is Mars op een afstand van 542
km gepasseerd, waarbij Dawn dan
geholpen wordt uit het equatoriale
vlak te komen en in het vlak van de
Vesta baan. Het ruimtescheepje is
Vesta zeer geleidelijk genaderd, met
slechts 700 m/s. Dat moet ook wel,
want de stuwkracht van de motoren
is zo laag dat een te snelle nadering
zou eindigen in het voorbij schieten
van Vesta ondanks het afremmen
van de ionen motoren. Tengevolge
van de bescheiden continue voort
stuwing is Dawn vanuit een spiraal
vormige baan om de zon uiteindelijk
in een zeer langgerekte spiraalvormi
ge baan om Vesta gekomen. Het
moment waarop Dawn van de ene in
de andere baan overgaat, dus het
moment waarop Vesta zijn over
heersende zwaartekracht kan doen
gelden, is alleen achteraf redelijk te
bepalen. Tijdens de omloop om
Vesta moet ook steeds de richting
van de voortstuwing aangepast wor
den om steeds de maximale afrem
ming te verkrijgen.
De positionering van het scheepje

Opname 3:
Een van de eerste opnames van het
zuidpoolgebied van Vesta genomen
door Dawn. Dawn is dan net in een
spiraalvormige baan om Vesta geko
men, waarna nog drie weken verder
afgeremd moet worden om in de
hoogste cirkelbaan te geraken.

wordt verzorgd door vliegwielen en
kleine hydrazineraketjes.
 
Aangekomen bij Vesta:
Bij het aanvliegen van Vesta zijn al
leen enkele opnames gemaakt voor
navigatiedoeleinden. De reden daar
voor is dat voor het maken van op
names van Vesta het ruimtevaartuig
eerst gekeerd moest worden. Daar
voor zou weer eerst de ion motor
gestopt moeten worden, en dat wil
men zoveel mogelijk vermijden. Een
ionmotor die altijd doorloopt heeft
het laagste risico op storing.
Op 14 juli is Dawn bij Vesta aange
komen.
Tijdens de eerste spiraalbaan zijn
ook de eerste foto's gemaakt vanaf
een afstand van zo'n 15000 km.
Daarop is de zuidpool van de 530 km
grote Vesta te zien, met daarop een
enorme berg. Na ongeveer drie
weken, op 11 augustus, is Dawn in
een min of meer cirkelvormige baan
op 2700 km aangekomen, en van
hieruit is het echte onderzoek aange
vangen. Op deze hoogte is het opper
vlak op grotere schaal in kaart ge
bracht. Een omloop op deze hoogte
duurt drie dagen, en na 7 omlopen,
dus na ruim 21 dagen zijn de ion
motoren weer aangezet om Dawn
verder af te remmen.
De nieuwe lagere omloopbaan op
een hoogte van 680 km wordt na een
maand bereikt, en hier maakt Dawn
60 omlopen van steeds een halve dag.
Deze nieuwe baan heeft trouwens
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Opname 4:
Sinds Vesta met de Hubble telescoop
is waargenomen, is gedacht dat op de
zuidpool van Vesta een enorme krater
zou bestaan, ontstaan uit een botsing
met een andere planetoïde. Op deze
recente foto roept dat toch weer
vraagtekens op. De zogenaamde kra
ter lijkt meer op een andersoortige
ringstructuur, die mogelijk ook door
interne processen kan zijn ontstaan.
Deze foto is genomen vanaf een hoog
te van 2700 km, de kleinst zichtbare
details zijn ongeveer 300 meter.

Opname 5:
 Op deze opname, ook genomen op een
hoogte van 2700 km, is een deel van
Vesta zichtbaar. Behalve veel kraters
is duidelijk een grote verzakking te
zien 

een hoek van 30 graden ten opzichte
van de oude polaire baan, waarmee
de waarneemrichting van Dawn
richting Vesta ook wordt gewijzigd.
Eind oktober wordt overgegaan op
de laagste baan op een hoogte van
460 km van waaruit het oppervlak in
groot detail bestudeerd kan worden.
De omlooptijd in deze bijna polaire
baan bedraagt dan vier uren.
 

Het vergaren van data op deze af
stand is een complexe zaak. Nor
maalgesproken wordt tijdens het
deel van de baan over de zonverlich
te zijde van Vesta de opnames ge
maakt en de metingen gedaan. Aan
de nachtzijde wordt Dawn gedraaid
zodat de grote schotelantenne rich
ting aarde wijst. De data worden dan
overgestuurd. Afhankelijk van de
baan en activiteiten wordt soms zo
veel data verzameld dat het geheu
gen vol raakt en overdag data naar
Aarde overgeseind moet worden. De
waarnemingen moeten dan (gedeel
telijk) onderbroken worden.
 
De toekomst:
Nadat de waarneemperiode bij
Vesta op zijn einde is gekomen en het
tijd wordt naar Ceres te vertrekken,
worden de ion motoren weer aange
zet. Het wegvliegen gebeurt op de
zelfde wijze als het aanvliegen, dus
in een spiraalvormige baan welke
steeds groter wordt. Op een hoogte
van 660 km worden de motoren nog
drie weken gestopt, met het doel
Vesta nogmaals volledig te fotogra
feren. Omdat nu het Vesta jaar een
stuk verder is gekomen, is op een
groot deel van het noordelijk half
rond de zon opgegaan, en bovendien
is nu de belichtingshoek van de zon
behoorlijk veranderd.
Na zeven maanden, op 22 mei 2012,

vertrekt Dawn naar Ceres. Drie jaar
later, op 1 februari 2015, komt hij
aan bij Ceres.
Bedekkingen door de (vier) grote en
langst bekende planetoïden zijn erg
zeldzaam. Met de achtergrond wat
nu allemaal bij Vesta, en later bij
Ceres plaatsvindt, is het toch aardig
ze eens een blik waardig te gunnen.
Vesta was begin augustus in opposi
tie, en is nu nog 's avonds de helder
ste zichtbare planetoïde in het ster
renbeeld Steenbok.
 
meer informatie:
 http://dawn.jpl.nasa.gov/

Korte berichten
Van der Biltprijs voor lid van DOA en ex-lid van DOA
 
De dr. J. van der Biltprijs gaat dit jaar naar Erwin van Ballegoij en Reinder Bouma i.v.m. hun actieve loopbaan
als waarnemer van veranderlijke sterren (beide bijna 25.000 waarnemingen). Deze prijs wordt, zoals al een aantal
jaren gebruikelijk is, tijdens de Amateurbijeenkomst te Goirle uitgereikt. Erwin zal daar aanwezig zijn.
 
 
 
(90) Antiope, my experience

 
I attended the outstanding occultation of LQ Aquilae (6.7 mag) by the binary asteroid (90) Antiope in Zamora,
northern California. For me this observation was negative and positive and I will publish my impressions in next
Occultus 107.
A special lecture on this event will be presented November 12th in Goirle (bijeenkomst). The whole story later on
in Occultus.
(Eberhard Bredner)
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(1036) Ganymed: 2 times 152 km in vain
by Dr. Eberhard Bredner, Dolberg Observatory mobile
 
If you look from time to time at the website of IOTA/ES (iota-es.de) you will have noticed the “CALL FOR
OBSERVATION” to try to observe the this year’s occultation by the NEA (1036) Ganymed. There is a huge list.
I prepared myself to look at the event May 29/30, 2011. With the support of Derek C Breits publication of the
shadow band (poyntsource.com/New/Global.htm) for this event I selected an observation place near Moers, about
150 km from home.
The day before the occultation I had
a look for an update but the predic
tion seemed to be perfect. So I pack
ed up my equipment, went to the site,
installed all components very well,
observed the asteroid on his fast
move in direction to the star, saw
them melting into one another - - -
but no occultation. Jan Maarten
reported the same result from some
more observers in OCCULTUS nr.
105.
 
B-U-T the same day Eric Frappa
published a positive result from the
TAROT North automatic telescope
(Grasse – France) with an occultati
on of 1.78 sec, 93 km distant from
the predicted centreline. (WOWW !!).
Looking at the situation by this huge
distance I had to notice that the “ne
w” centreline was only some hund
red meters from my home…
 
A remark from ESOP XXX by
Wolfgang Rothe:
The centreline is never shifted – this
line is fixed by nature!
Only our knowledge is always some
thing narrow minded to get the cor
rect calculation/prediction that ima
ges the reality of nature. Two rea
sons:
first:
Our knowledge of double stars is
poor. Often we have an event corre
lated to double stars without we
know that. The catalogue position
published is for somewhat like the
average value and at this place is
neither of the components.

Picture of my setup from the Ganymed observation, south of Moers, Germa
ny.
Under the tripod is my powerstation a car batterie 36Ah that feeds all. The
black mount is the old model "Saturn", electric driven in both axes. On the left
side of the mount is my C8 from Celestron (made 1979) with a new Watec
120N+. On the right side of the mount is a 9kg dummy in the rings of my
"normal" Fraunhofer-Refractor. The highest part on the mount is my video-
finder, a photolens from Nikon 135/2.8 and an older Watec (field of view about
2 degrees to 2.5 degrees). On the table is my green suitcase with the TFT
monitor and the control panel for the video-cameras, microphone + amplifier,
time-inserter...., right from that is a 12 Volt video-recorder. When on the road
for an observation I normally let my refractor (focal length 64 inch = 160 cm)
at home to make the transport easier.

second:
Our predictions rely on catalogues
that are mostly 10 years old… We all
know that there are no (german
Fixsterne, english fixed stars?), they
all have their own proper motion
and we know a little about the proper

motion of the stars we are observing
occultations. So the actual position
of a star gets worse with time.
 
These are possible explanations of
the huge shift and my useless expe
dition.

Agenda
12 november 2011 – amateur bijeenkomst te Goirle

21 april 2012 ? – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

12 mei 2012 – jaarvergadering KNVWS

16 juni 2012 – Sterbedekkersdag te Bussloo

26-31? augustus 2012– ESOP XXXI te Pescara, Italië
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Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Onderstaande tabel geeft aan welke sterbedekkingen door planetoïden in de periode 1 oktober 2011 - 1 januari
2012 zichtbaar zijn. De kaartjes t.b.v. de genoemde bedekkingen treft u op de volgende pagina's aan.
De voorspellingen zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin de berekeningen verzorgd
heeft.

Ganymed
Op 30 mei hebben Eberhard Bred
ner, Henk de Groot, Harrie Rutten
en Jan Maarten Winkel naar (1036)
Ganymed gekeken, maar hadden
geen bedekking. De TAROT ster
renwacht in Frankrijk had wel een
bedekking met een duur van 1,78
seconden. Er was sprake van een
oost-shift van meer dan twee pad
breedtes.
 
Aribeda
Op 29 juni heeft Harrie Rutten naar
(1395) Aribeda gekeken, maar had
geen bedekking.
 
Antiope
Op 9 juli heeft Eberhard Bredner
naar (90) Antiope gekeken vanuit
Californië. Het was nog niet zeker of
dit een dubbele planetoïde betreft.
Eberhard stond praktisch op de
voorspelde centrale lijn en had geen
bedekking. Andere waarnemers
hadden wel een bedekking. Het
bleek dat Eberhard precies tussen de
twee componenten had gestaan! Zie
figuur 1 voor het resultaat. In het
volgende nummer komt een verslag
van deze unieke gebeurtenis.
 
Het afgelopen kwartaal
Op 2 juli werd door Tsamis (Grie
kenland) een bedekking door (704)
Interamnia waargenomen met een
duur van 20,52 seconden.
Op 7 juli werd door Dangl (Oosten
rijk) een bedekking door (114) Kas
sandra waargenomen met een duur
van 8,3 seconden.
Op 10 augustus werd door Gaehrken
en Parl (Duitsland) een bedekking
door (583) Klotilde waargenomen
met een duur van 8,0 en 10,0 secon
den.
Ook op 10 augustus werd door Le
cacheux (Frankrijk), Van Den Ab

beel (België) en Corelli (Italië) een
bedekking door (372) Palma waar
genomen met een duur van 10,9 en
5,0 en 11,5 seconden. Zie figuur 2
voor de koorden.
Op 11 augustus werd door Vaudes
cal (Frankrijk) en Sposetti (Zwitser
land) een bedekking door (4709)
Ennomos waargenomen met een
duur van 5,6 en 6,36 seconden.
Op 17 augustus werd door Canales
(Spanje) een bedekking door (895)
Helio waargenomen met een duur
van 13,56 seconden.
Op 29 augustus werd door Canales
en Rovira (Spanje) een bedekking
door (972) Cohnia waargenomen
met een duur van 9,78 en 3,8 secon
den. Dit was de 30ste positieve waar
neming door Canales!
Op 1 september werd door Van Den
Abbeel (België) een bedekking door
(696) Leonora waargenomen met
een duur van 3,8 seconden.
Op 6 september werd door de
TAROT teleskoop in Chili een be
dekking door (227) Philosophia
waargenomen met een duur van 6,41
seconden.
 

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 9
bedekkingen geselecteerd. De plane
toïden Minerva, Deiphobus en Kal
liope kunnen een positieve waarne
ming opleveren voor NEDER
LAND. Daarbij zal de helderheids
afname door Kalliope slechts 0,6
magnituden bedragen, maar dan wel
maximaal 23 seconden lang.
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.

Figuur 1.
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Figuur 2.

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Di/wo 26-10 00.39 34 110 429 Lotis 70 km 14.2 Scandinavië

Wo 09-11 18.20 34 63 115 Thyra 84 km 9.7 Engeland

Ma/di 15-11 03.22 20 107 93 Minerva 171 km 13.5 NEDERLAND

Wo 16-11 21.48 17 229 2067 Aksnes 50 km 17.0 Engeland

Do 17-11 17.19 44 187 1867 Deiphobus 131 km 16.0 ZUID NEDERLAND

Zo/ma 21/11 04.49 48 237 248 Lameia 52 km 14.4 Frankrijk

Ma/di 22/11 02.44 67 200 22 Kalliope 187 km 10.6 NEDERLAND

Do 01/12 23.02 78 260 759 Vinifera 53 km 14.5 Italië

Za/zo 25/12 00.40 54 177 74 Galatea 123 km 12.4 Spanje

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Di/wo 26-10 TYC 0760-02267-1 10.0 06h55m.2 14o57’ 4.2 8s

Wo 09-11 TYC 2870-00699-1 10.3 03h36m.3 42º16’ 0.5 14s

Ma/di 15-11 TYC 0277-00440-1 10.0 11h39m.3 06º10’ 3.5 5s

Wo 16-11 TYC 5812-01158-1 10.6 22h48m.4 -09º04’ 6.4 9s

Do 17-11 TYC 0539-01224-1 10.2 21h08m.0 05º58’ 5.8 8s

Zo/ma 21/11 TYC 1342-01919-1 10.5 06h44m.2 21º08’ 4.0 9s

Ma/di 22/11 UCAC2 42217550 10.8 06h35m.1 29º35’ 0.6 23s

Do 01/12 TYC 3301-00340-1 10.3 02h52m.8 48º18’ 4.2 4s

Za/zo 25/12 TYC 1347-01072-1 10.4 07h23m.2 15º38’ 2.2 11s

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

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

 

 
Verklaring symbolen:
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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