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Redaktioneel
Wist u dat er 10.800 stercatalogi
bestaan? Welke catalogi zijn nu
voor ons het meest geschikt? Een
koolstof ster heeft Henk de Groot
er toe gebracht om dit uit te zoe
ken.
 
Stel u heeft een sterbedekking
door een planetoïde vastgelegd
met uw Watec camera. Hoe moet
je dan het juiste tijdstip bepalen
dat de ster bedekt werd, en weer
tevoorschijn kwam? Er komt toch
wat bij kijken, en de bedekking
door planetoïde (83) Beatrix (zie
de vorige Occultus) gaf de aanlei
ding tot het opstellen van een
soort handleiding.
 
Op 16 juni wordt de Sterbedek
kersdag georganiseerd. Deze zal
weer plaatsvinden op volksster
renwacht Bussloo. Indien u een
bijdrage (voordracht, demonstra
tie e.d.) aan deze dag heeft, kunt u
dat bij Jan Maarten Winkel mel
den.
Op de Sterbedekkersdag zal ook
de algemene leden vergadering
gehouden worden. De vergader
stukken vindt u in dit nummer.
 
Dit jaar wordt ESOP XXXI (Eu
ropean Symposium on Occultati
on Projects) gehouden in Pescara,
Italië. Het symposium vindt
plaats van 24 tot 27 augustus.
Meer informatie is te vinden op
het internet op pagina:
            www.icranet.org/clavius2012

Dan nog als laatste: als u de con
tributie voor 2012 nog niet vol
daan heeft, dan graag zo spoedig
mogelijk overmaken. De contri
butie voor 2012 bedraagt 20 Euro.
 
Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Stercatalogi
Door Henk de Groot
 
De bedekking van de planetoide Dysona
Op zaterdag 23 oktober 2009. zal de ster 3UC276-100551 uit de UCAC3 catalogus door de planetoïde 1241 Dy
sona bedekt worden, en dat is zichtbaar in West Europa. Teminste, dat zegt het EAON, het European Asteroidal
Occultation Network (www.astrosurf.com/eaon).
Tegelijkertijd voorspelt Steve Preston een bedekking door dezelfde planetoïde met een ster uit de Tycho catalogus,
(TYC 3394-01150-1), maar nu loopt het bedekkingspad over het Caraïbisch gebied, zo'n 5000 km verderop. Toch
zijn de sterren 3UC276-100551 en TYC 3394-01150-1 geen nauwe dubbelsterren of zoiets; ze hebben wel zo onge
veer dezelfde positie, maar toch niet helemaal.
Wat is hier nu aan de hand?

Ongeveer in het midden links van het streepje staat de bewuste dubbelster
bestaande uit een witte dwerg en een koolstofster. Deze is niet te vinden in de
UCAC2 catalogus, en staat in de andere catalogi gepresenteerd als een
magnitude 19 ster. De positie is RK 20 45 5,58   Declinatie 38 36 52,54 in het
sterrenbeeld de Zwaan.

Een vreemde ster.
In 2009, kort voor de zomer, vindt
mijn zoon een wel zeer vreemde ster.
Hij is bezig met een afstudeerproject
over dubbelstersystemen van witte
dwergen. Deze worden opgespoord
door de verschillende kleur eigen
schappen van sterren uit de EPGS
(European Pan Galactic Survey) te
filteren en te selecteren. Dwergster
ren hebben zeer specifieke spectra,
ze zijn erg blauw. Maar deze ster is
helemaal bijzonder; hij heeft ook
sterke rode spectraallijnen. In de
UCAC2 catalogus blijkt de ster niet
te bestaan, ook al is hij vrij helder.
Na zoeken op internet blijkt hij op
sommige fotografische surveys wel
zichtbaar, op andere opnames is er
niets te vinden.
Gelukkig treffen we een periode van
goed helder weer. Op de eerst ko
mende nacht hangen we de Watec
camera onder de telescoop en probe
ren de ster te vinden. Uiteraard staat
deze niet in de computer maar we
voeren de coördinaten in en maken
een opname van 10,2 s met de Watec.
De ster is duidelijk zichtbaar op de
opname, de helderheid is ongeveer
magnitude 11. Waarom staat hij niet
in de catalogus?
Gelukkig zit er dezelfde week ook
iemand van de Radboud Universi
teit op de sterrenwacht van La
Palma, en met de email gaat er direct
een vraag uit om een spectrum van
de ster op te nemen. Hij is helder
genoeg om een duidelijk spectrum te
krijgen met de Herschel 2,5 m tele
scoop.
De week daarop wordt het spectrum
van de ster geanalyseerd. Het gaat
waarschijnlijk om een dubbelster

systeem van de witte dwerg en een
rode koolstofster. Meestal zijn ze
gecombineerd zichtbaar als een ster
met sterke blauwe en sterke rode
lijnen. Maar soms begint de kool
stofster te roeten, en dan zakt de
helderheid af tot voorbij magnitude
19 of 20.
Meestal is deze ster relatief erg helder
en toch vind je hem niet in de
UCAC2; hij wordt dus ook niet ge
bruikt in voorspellingen van bedek
kingen.
Hoe zit dat nou precies? Welke ster
staat in welke catalogus, en welke
catalogus moet je nou gebruiken?
 

Stercatalogi, in alle soorten en maten.
Regelmatig hoor of zie je wel eens
discussies over stercatalogi, en veel
sterrenkunde amateurs hebben er
wel een mening over. Maar hoe het
nu toch allemaal zit? Ik werd daar op
het laatst toch wel nieuwsgierig naar
en ik heb geprobeerd daar meer over
te weten te komen. De informatie
komt voornamelijk van bronnen van
internet en van mensen welke daar
al lang mee werken, en naar mijn
mening daar toch ook een zekere
kennis over hebben, zoals Steve
Preston en Dave Herald. Toch was
ik af en toe zelf ook wel verbaasd te
zien hoe een en ander in elkaar zit. O
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Al lang hebben we behoefte om de
plaats van de sterren aan de hemel te
leren kennen en vast te leggen. De
Uranometria was één van de eerste
pogingen. Tegenwoordig wordt een
hogere nauwkeurigheid vereist.

ja, het is niet compleet. Ik ben er nu
achter dat je er een dik boek over zou
kunnen schrijven.
Er bestaan maar liefst zo’n ongeveer
10800 verschillende stercatalogi.
Dat zijn aan de ene kant lijsten met
zo’n beetje alle sterren tot zeer spe
cifieke catalogi voor een beperkt
doel, of gebruikt bij een bepaalde
ruimtemissie.
Bijna alle catalogi zijn te bereiken op
internet en toegankelijk voor ieder
een. Sommige, niet te grote catalogi,
zijn verkrijgbaar op DVD. De meest
gebruikte catalogi zijn:
 
USNO - A2
Opgezet van scans van Schmidt sur
vey platen. Gaat tot zwakke sterren,
maar houdt geen rekening met de
eigen beweging van sterren. Daar
door heeft het geen zin deze catalo
gus te gebruiken voor precieze posi
tie bepalingen.
               
USNO - B1
De USNO - B1 is ook opgezet met
scans van de Schmidt survey, echter
met verschillende opnames van de
zelfde sterren met voldoende grote
tijd daartussen. De eigen beweging
is daarmee ook redelijk goed bekend
en opgenomen in de catalogus.
Omdat er sterren in zijn opgenomen
tot magnitude 20 is de dekking goed
te noemen. Voordat de UCAC3 ca
talogus eind 2009 beschikbaar
kwam, was dit toch de beste beschik
bare catalogus met voldoende ster
ren, echter de precisie is naar huidige
maatstaven voor verbetering vat
baar.
 
Tycho-2
De Tycho catalogus is een catalogus
met 2,5 miljoen voornamelijk wat
heldere sterren tot magnitude 11. Hij
is in feite gebaseerd op de Hipparcos
data. De Tycho-2 is ontstaan uit de
Tycho-1 gecombineerd met data uit
de ACT (Astrographic Calalog/Ty
cho-1), en is nauwkeuriger dan de
Tycho-1. De eigen beweging van de
meeste sterren is erg betrouwbaar
omdat ze bepaald zijn uit relatief ver
uit elkaar liggende epochs.
 
UCAC-2 en UCAC3 (2009)
Astrometrische catalogus welke ge
maakt is met behulp van CCD op

names welke speciaal voor dit pro
ject gemaakt zijn. Voor de helderhe
den bevat de catalogus een aantal
standaard helderheden, ontleent aan
andere catalogi. De UCAC2 dekt
niet de gehele hemel, en bevat relatief
weinig sterren.
De opvolger van de UCAC2, de
UCAC3 bevat sterren van ongeveer
een magnitude helderder dan de
UCAC2. De UCAC3 bevat ook veel
meer sterren dan de UCAC2, echter
nogal wat sterren uit de UCAC2 zijn
niet meegekomen naar de UCAC3.
De sterposities en de eigen beweging
zouden bij de UCAC3 iets beter
moeten zijn ten opzichte van de
UCAC2 door de betere meettechnie
ken van de CCD opnames.
 
CMC14 (2006)
Deze catalogus gaat van declinatie
-30 tot + 50, bevat circa 96 miljoen
sterren tot magnitude 17. De nauw
keurigheid is gelijkwaardig aan de
UCAC catalogi, echter de CMC14
bevat geen gegevens over eigen be
weging. Daarmee worden de posi
ties met het verlopen van de tijd sinds
de opnames van CMC14 ( 1999 -
2005) steeds onnauwkeuriger. De
CMC14 is wel bekend om zijn be
trouwbare helderheids gegevens,
beter dan de UCAC en USNO.
 

Nomad
Dit is een catalogus samengesteld uit
Hipparcos, Tycho2, UCAC2, US
NO-B1, 2MASS en YB6. Zou de
best beschikbare sterposities moeten
weergeven, maar neemt zo, doordat
deze Nomad is samengesteld uit
verschillende catalogi, ook de even
tuele fouten daarin mee. Ook zitten
hier waarschijnlijk dubbelingen en
sterren met verschillende gegevens
in. Nomad heeft vooral de heldere
sterren uit UCAC2 en de zwakkere
uit USNO-B1. De catalogus bevat
1100 miljoen sterren.
 
PPMX
Deze bestaat uit de volledige
UCAC2 catalogus aangevuld met
sterren waarvan de eigen beweging
zeer goed bekend is, en aangevuld
met alle sterren uit de GSC1.2 cata
logus, welke ook geïdentificeerd zijn
in de 2MASS survey. Hierdoor heeft
de PPMX zeer goed posities van alle
sterren helderder dan magnitude
12,8 (door de goede eigen beweging
data), echter voor sterren zwakker
dan deze magnitude is toch de
UCAC3 weer betrouwbaarder.
 
PPMXL (2010)
De PPMXL combineert de bestaan
de PPMX met de USNO-B1 en de
2MASS catalogussen, dit om dezelf
de dekking te krijgen aan de hemel
als de USNO-B1 maar met de veel
nauwkeuriger en betrouwbaardere
eigen beweging van sterren uit de
2MASS. PPMXL is wat betreft
nauwkeurigheid vergelijkbaar mat
UCAC2 en 3 en heeft vooral veel
meer zwakkere sterren dan de
PPMX. PPMXL gaat tot magnitude
20 en bevat 900 miljoen sterren.
PPMXL is weer beter dan Nomad
omdat met name de zwakkere ster
ren uit de USNO-B1 nauwkeuriger
zijn geworden. De PPMXL is geba
seerd op het ICRF reference frame.
Er zou sprake zijn dat binnenkort
een subset verschijnt van de
PPMXL, waarin ook de UCAC3 en
de CMC14 in op is genomen. Daar
mee zou deze catalogus beter worden
dan de binnenkort uit te brengen
UCAC4 catalogus. De PPMXL is
gezipt 40 GB groot.
 

5



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

UCAC-4
Alle eigen beweging gegevens voor
de UCAC4 komt van de ook nieuwe
Northern Proper Motion database.
De catalogus werkt ook met het re
ference frame van de ICRF. Behalve
de bijgewerkte UCAC2 en UCAC3
posities, zal de UCUC4 ook data
bevatten uit de Hipparcos en de Ty
cho-2 catalogus. De grensmagnitude
is ongeveer magnitude 16. Voor de
fotometrie worden gegevens uit de
2MASS en de APASS catalogi ge
bruikt. De UCAC-4 zou eind 2011
uitkomen, maar we wachten nog
steeds hierop.
 
APASS 
Deze fotometrische catalogus bevat
helderheden van sterren tussen mag
nitude 10 en 17 in 5 kleur banden.
De survey is mede op initiatief ge
start van de AAVSO; het eerste deel
was eind 2010 gereed, en de survey
loopt nog steeds. Gemiddelde meet
fout is 0,03 magnitude, echter bij
sterren zwakker dan magnitude16,5
kan de fout 0,1 magnitude worden.
Deze catalogus is vooral bedoeld
voor helderheidsmetingen, minder
voor astrometrie omdat de onnauw
keurigheid hiervan vrij groot is.
 
ICRF reference frame
Omdat zo in de buurt van het zon
nestelsel en in ons eigen Melkweg
stelsel alles maar door elkaar heen
beweegt, en er uit dit gegeven eigen
lijk geen vaste punten aan de hemel
staan, ontstond eind vorige eeuw de
behoefte aan een nieuw referentie
systeem. Hiervoor is het Internatio
nal Celestial Reference Frame (I
CRF) bedacht.

Cat R.A. PM epoch Declination PM epoch R.A. (2009.83) Dec Notes

ID h m   s s   yr o    '     "   yr h   m   s o    '    " 

3UC 276-100552 6 47 4.8184 0.00046 2000.0 47 41 5.151 0.0001 2000.0 6 47 4.8229 47 41 5.152 

3UC 276-100551 6 47 4.6508 0.00000 2000.0 47 41 4.807 0.0000 2000.0 6 47 4.6508 47 41 4.807 

2UCAC 47733582 6 47 4.8200 0.00038 2000.0 47 41 5.163 0.0006 2000.0 6 47 4.8237 47 41 5.169

De aarde en de andere objecten in het
zonnestelsel bewegen relatief snel aan
de hemel, en zijn totaal ongeschikt om
als vast referentiepunt te dienen. Bij
ver weg staande sterren is het al wat
beter. Toch bewegen zij relatief gezien
ook nog te veel om een modern hoog
preciezie referentie te verkrijgen.
Quasars en andere extra-galactische
radiobronnen staan van ons uit gezien
relatief stil, dit vanwege hun enorme
afstand. Zij zijn het meest geschikt.

Dat is een catalogus van 608 zeer ver
weg staande extra-galactische radio
bronnen, waarvan de positie met
VLBI radiotelescopen tot op 0,5
miliboogseconden nauwkeurig is
gemeten. Zij vormen de basis van het
referentie frame. Om hierbij ook een
optische relatie bij te krijgen is ge
bruik gemaakt van de Hipparcos
Catalogus. Ongeveer 85% van de
sterren uit de Hipparcos is in het
ICRG referentie Frame gebracht, en
dient als referentie voor optische
hemelobjecten in toekomstige cata
logi.
 
Hipparcos
De Hipparcos catalogus bestaat uit
118.000 sterren helderder dan mag
nitude 9, waarvan de posities eind
jaren tachtig nauwkeurig zijn geme

Met de Hipparcos missie, waarin
Nederland een groot aandeel had, is
de nauwkeurigheid van sterposities
met sprongen toegenomen.

ten door de Hipparcos satelliet. De
gebruikte circa 85% van de sterren
voor de ICRF heeft een zeer nauw
keurig bekende gemeten positie en
eigen beweging (positie beter 1 mili
boogseconde. Tycho-2 werkt ook
binnen het ICRF reference frame. 
 
Waarom geen bedekking door Dyso
na in West Europa?
 Nu weten we veel meer over de ver
schillende stercatalogi, en we zouden
een antwoord kunnen verzinnen
waarom de voorspelling van de
EAON zover naast die van Steve
Preston zat. De EAON heeft voor
zijn voorspelling gebruik gemaakt
van de UCAC3 catalogus. Deze is in
het najaar van 2009 uitgebracht en
dus ten tijde van de voorspelling heel
recent. En er zitten een aantal eigen
aardigheden in de UCAC3 die toen
niet zo bekend waren. Laten we de
genoemde ster(ren) nog eens bekij
ken. We gaan zoeken in deze catalo
gus en we vinden op of vlakbij de
bewuste plaats 2 sterren. Ook zoeken
we in de UCAC2 catalogus, en daar
staat op dezelfde plaats slechts één
ster, nl

In de tabel staat vooraan de ID van
de ster, daarna de Rechte Klimming
positie voor het epoch 2000, daar
achter de eigen beweging (Proper
Motion), dan de declinatie voor het
epoch 2000, de eigen beweging in

declinatie, en tenslotte de positie op
het moment van de berekening van
de bedekking.
Wat direct al opvalt, is dat de tweede
ster (3UC276-100551) geen eigen
beweging heeft.
 

Nu naar de voorspelling van Steve
Preston. Steve heeft de Tycho cata
logus gebruikt.
 De Tycho catalogus vindt in de
buurt van deze sterren slechts één
ster, nl: TYC 3394-1150-2; een mag
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De UCAC2, en vooral de PPMXL
en Tycho blijken het dichtst bij el
kaar in de buurt te komen.
Bij de UCAC3 is iets misgegaan. Het
eerste was dat tengevolge van een
programmeerfout tijdens het samen
stellen van de catalogus zo'n pakweg
1 miljoen dubbelingen zijn ontstaan.
Daarbij zijn dubbelsterren ontstaan
die er in werkelijkheid niet zijn. In de
catalogus zijn ze te herkennen aan
het feit dat één van de twee geen eigen
beweging kent. Als je dat ziet, dan
weet je dat er een grote kans is dat er
iets mis is. Kom je een voorspelling
met dergelijke sterren tegen, ga dan
in andere catalogussen nazoeken of
dat mogelijk is.
 
Maar als je kijkt naar de grafiek en
de bovenstaande tabellen, zie je dat
er nog meer verschillen zijn. De po
sities op dezelfde epoch zijn verschil
lend, en nog belangrijker, de eigen
bewegingen kloppen niet met elkaar;
soms zijn ze zelfs tegengesteld aan
elkaar.
 
Omdat de sterpositie berekend
wordt uit de positie op een bepaald
epoch, en de eigen beweging daar
vervolgens bij opgeteld wordt, heeft
dat tot gevolg dat de momentane
posities met de tijd steeds verder uit
elkaar gaan lopen.
De eigen beweging uit de UCAC3 is
bepaald uit (oude) Schmidt platen,
en achteraf blijkt eigenlijk dat erg
veel sterren op deze manier een veel
te grote eigen beweging hebben ge
kregen. Bij andere catalogi is de
eigen beweging ook soms weer uit
oudere catalogi gehaald, Het betreft

Op deze grafiek staan de sterposities van steeds dezelfde ster maar uit ver
schillende catalogi gepresenteerd. Op de horizontale as staat de rechte klim
ming uitgedrukt in de laatste seconden. Langs de verticale as de declinatie,
ook alleen de laatste seconden. Er staan telkens drie sterposities per catalogus:
de eerste voor epoch 2000, de tweede voor epoch 2012 en de derde voor epoch
2024. Bij de positie voor epoch 2000 staat steeds het getal 2000.
Te zien is dat er veel verschil is in de verschillende beginposities, en ook de
eigen beweging grote verschillen vertoont in richting en snelheid.

Cat R.A. PM epoch Declination PM epoch R.A. (2009.84)Dec Notes

ID h   m   s   s   yr o    '     "     "   yr h   m   s o    '    "

TYC 3394-1150-1 6 47 4.8157 -0.00010 1991 47 41 5.169 -0.0001 1991 6 47 4.8139 47 41 5.167

PPMX 064704.8+474105 6 47 4.8168 0.00003 2000 47 41 5.165 0.0004 2000 6 47 4.8171 47 41 5.169

2MASS 06470480+47410506 47 4.8043 -0.000   47 41 5.057 -0.000   6 47 4.8043 47 41 5.057

nitude 9 ster op 0,028 boogminuut. =
1,7" ONO van 3UC276-100551, en
eigenlijk komt deze positie nog het
beste overeen met ster 47733582 uit
de UCAC2 catalogus, de voorloper
van UCAC3. De UCAC2 laat ook
geen dubbelster zien, ook slechts één
ster.

hier een probleem welke zijn oor
zaak vindt in de wat ouderwetse
manier van opnames (platen) en
minder geavanceerd opmeten, maar
ook omdat de tijd tussen het bepalen
van twee opeenvolgende posities
gewoon te kort is geweest. Met dat
laatste wordt de nauwkeurigheid
natuurlijk ook snel kleiner. Het beste
is als tussen twee posities (epochs)
vele jaren liggen, maar ja, de opna
mes moeten wel beschikbaar zijn.
 
Kortgeleden heeft men de "Northern
Proper Motion Survey afgerond, en
deze moet dan als bron gaan dienen
voor de eigenbeweging in de UCAC4
catalogus, om daarmee ook de vaak
slechte eigen beweging data van de
Schmidt platen te vervangen.
Waarschijnlijk valt het wel mee met
UCAC3. Er zijn weliswaar 1.000.000
onterechte dubbelsterren, en nog

zo'n 3% sterren met slechte posities,
de overige zijn net zo goed of iets
beter dan de UCAC2 catalogus.
 
En de vreemde ster?
In 2009 was die inderdaad nauwe
lijks bekend. Hij bleek in de toen net
voltooide 2MASS survey te staan en
is sindsdien overgenomen in ver
schillende andere catalogi. Zo is hij
nu ook te vinden in de USNO-B1
catalogus, welke ook 2MASS data
bevat. Het was inderdaad toeval dat
bij onderzoek op deze (dubbel)ster
gestuit werd. Dat de ster nauwelijks
in catalogi was opgenomen heeft
waarschijnlijk ook te maken met het
feit dat ten tijde van het maken van
opnames de ster net aan het roeten
was, en de helderheid op dat moment
minimaal was.
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Welke catalogus is nu de beste?
Er is niet één catalogus welke de
beste is.
De meest betrouwbare zijn de Hip
parcos en de Tycho, echter deze be
vatten lang niet alle sterren, slechts
de meest heldere. De PPMXL is ook
erg betrouwbaar. Deze is echter
nauwelijks als één bestand op DVD
of zoiets beschikbaar, dus om met
software zelf bedekkingen te gaan
voorspellen kun je beter een catalo
gus hebben welke nog op één of en
kele DVD’s past. Dan is de UCAC4
een goede oplossing. Zolang deze er
nog niet is, kun je de UCAC3 gebrui
ken, want buiten de 4% slechte ster
ren zijn er nog steeds 96% sterposi
ties welke wel betrouwbaar zijn.
Kom je in een gebied met weinig
heldere sterren, dan is buiten
UCAC3 en PPMXL de Nomad ca
talogus de beste keus. Deze catalo
gus pakt de best beschikbare data uit
de verschillende catalogi.
 
Andere catalogi kun je beter niet
gebruiken indien je veel waarde
hecht aan goede posities.
 
Wil je fotometrie gaan doen, dan is
de CMC14 catalogus de beste keus.
Ook de APASS van de AAVSO kun
je daarvoor uitstekend gebruiken.
 
Overigens is het wel zo dat de onze
kerheid in de baan van de planetoïde
welke de ster moet bedekken meest
al veel groter is dan de onzekerheid
in de ster positie. Dus de kans dat je
een bedekking mist heeft toch mee
stal te maken met de onzekere baan
van de planetoïde en hoe de plane
toïde zelf gepositioneerd is.

Onze eigen oude en trouwe Watec
CCD steekt toch wat magertjes af
tegen deze Gaia CCD. Maar het mag
ook wat extra kosten. De complete set
bestaat uit 106 CCD’s met een opper
vlak van 1 * 0,5 meter. Dat is niet voor
één instrument, maar voor zes instru
menten aan boord van de Gaia.

De Gaia missie, welke in 2013 gelan
ceerd moet worden, zal na vijf jaar
observeren vanuit de ruimte weer een
geweldige verbetering geven in het
beschikbaar komen van ongekend
nauwkeurige en betrouwbare sterpo
sities en eigen bewegingen.

Maar wil je toch zeker weten of de te
bedekken ster op de juiste plaats
staat, maak dan een vergelijk met
andere betrouwbare catalogi, en
besluit daaruit wat de beste optie is.
 
Het opzoeken van data uit verschil
lende stercatalogi.
Je kunt via de zoekservice van ViZier
eigenlijk alles vinden in alle catalogi.
Ga daarvoor naar
 http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-2
Je kunt dan de hemelpositie in RK
en Decl waar je wil zoeken invoeren,

en ook de grootte van het zoekgebied
ingeven door de radius in te stellen.
Ook kun je eventueel een catalogus
selecteren. Kies de radius niet te
groot (bijv 0,1 arcmin), anders krijg
je veel te veel sterren.
ViZier is een dienst geleverd door het
Centre de données astronomiques de
Strasbourg.
 
Ook met het vrij verkrijgbare soft
ware programma Occult van Dave
Herald kun je posities downloaden.
Op dit moment (half maart 2012)
lukt dat even niet omdat de pro
grammatuur in ViZier is gewijzigd
en Occult eerst een nieuwe update
moet hebben, maar hierna zal het
ongetwijfeld weer kunnen.
Ga dan naar de Tab Maintenance,
selecteer Compare Star Positions, en
geef de stercoördinaten in, eventueel
de catalogi waarin je wilt zoeken.
 Zet de target radius op 0,1 arcmin,
druk op find data aan de rechter
kant.

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2012
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan

A 01-04-12 zo 19:35 97843 5,9 53 183 -13 12N 70+

A 25-04-12 wo 20:42 77336 2,9 19 280 -15 9N 17+

B 22-09-12 za 18:22 185966 6,6 14 193 -8 8S 49+

B 29-11-12 do 20:57 77157 6,8 39 107 -48 12N 98-

A 04-12-12 ma/di 05:44 98266 7,1 44 222 -15 6S 74-

A 06-12-12 wo/do 03:05 118347 6,6 34 141 -40 4S 55-

B 07-12-12 do/vr 02:05 138129 8,0 18 118 -49 2S 45-

A 07-12-12 do/vr 02:05 138130 7,0 18 118 -49 2S 45-

B 09-12-12 za/zo 06:10 157777 8,3 24 156 -12 6S 22-
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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.
 

Totale Sterbedekkingen
Predictions : 12 Period : 01/04/2012 - 01/07/2012      

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

01-04-2012 Sun 22:31:54 1 D 12934 6.3 37 240 -31 +58°S 7

02-04-2012 Mon 23:39:10 2 D 14350 5.5 31 241 -33 +47°N 7

13-04-2012 Fri 02:36:37 2 R 26841 6.3 9 138 -18 +41°N 9

25-04-2012 Wed 20:09:24 1 D 7218 7.7 24 273 -11 +37°S 10

27-04-2012 Fri 21:35:22 1 D 10991 7.2 23 269 -19 +48°S 9

28-04-2012 Sat 19:55:13 2 D 12360 6.2 42 233 -8 +29°S 6

29-04-2012 Sun 22:57:15 3 D 13869 5.2 20 261 -23 +26°N 5

10-05-2012 Thu 00:17:45 2 R 26151 5.0 7 137 -20 +27°S 7

13-05-2012 Sun 03:46:06 1 R 30028 5.1 23 144 -1 +56°S 7

26-05-2012 Sat 20:56:07 1 D M67 6.9 21 262 -9 +84°N 7

28-05-2012 Mon 21:43:46 2 D 15770 6.6 20 247 -12 +41°N 8

08-06-2012 Fri 02:05:51 1 R 28531 6.1 22 165 -8 +90°S 8

Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association.
Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1        Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts
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Het uitwerken van een positieve waarneming aan
een planetoïde

Door Jan Maarten Winkel
 
 In Occultus 107 hebben jullie kunnen lezen hoe een Watec camera toch nog een bedekking kan registreren door
de bewolking heen, en met slechts een helderheidsafname van 0,4 magnitude. Ik heb veel geleerd over het uitwer
ken van deze waarneming. Dit heeft er toe geleid dat ik mijn twee eerdere positieve waarnemingen nogmaals uit
gewerkt heb, omdat ik het eerder simpelweg verkeerd heb gedaan.

In figuur 1 zien we de registratie door
de betreffende planetoïde (83) Bea
trix. Het simpelweg aftrekken van
het licht met het licht van een refe
rentiester (met vergelijkbare helder
heid) geeft geen uitsluitsel waar de
bedekking ligt. Om het effect van de
bewolking te elimineren, moeten we
de beide helderheden op elkaar delen
(normaliseren). Dan krijg je figuur
2. We zien dan een piek naar onder
en naar boven gaan als de bewolking
te dicht wordt en de sterren haast niet
meer zichtbaar worden. Je krijgt dan
delingen door een getal van tegen de
nul, en dat geeft hoge uitkomsten.
We zien echter nu wel iets wat op een
bedekking lijkt. Vlak voor de piek
zien we een gemiddeld lagere waarde
in de registratie. De grafiek kan nog
verbeterd worden door het gemid
delde per belichting te nemen. Daar
mee haal je de ruis weg. Per belich
ting krijg je dan 1 punt in de grafiek.
Het resultaat is figuur 3. De bedek
king is nu duidelijk herkenbaar. We
zien 5 punten welke na elkaar duide
lijk lager liggen dan de overige pun
ten.
Hoe gaat het rekenwerk nu precies?
Nadat de te bedekken ster (de doel
ster) en een in helderheid vergelijk
bare ster (de referentiester) zijn gere
gistreerd door LiMovie en opgesla
gen als twee CSV bestanden, zodat
het verder verwerkt kan worden in
Excel, kunnen we aan de slag. Bij het
registreren van een bedekking door
een planetoïde gaat het meestal om
een zwakke ster, zodat er gewerkt
moet worden met langere belich
tingstijden. Bij (83) Beatrix heb ik
stand 32 (belichtingstijd 1,28 secon
den) gebruikt. We dienen nu groepen
van 32 frames voor de doelster en
voor de referentiester te middelen.
Let er daarbij op dat het bestand
ergens tijdens een belichting is ge

start, dus de eerste groep hoeft niet
te bestaan uit 32 frames. In mijn
geval bestond de eerste groep uit 5
frames (zie figuur 4). Tevens geven
we aan elke groep een volgnummer
mee, startend met 1. Het groepsnum
mer hebben we later in de verwerking
nodig. De eerste groep (groep 1)

Figuur 3.

Figuur 2.

Figuur 1.

bestaat dus uit de gemiddelde waar
den van 5 frames, de volgende groe
pen beslaan steeds 32 frames.
Nu kunnen we de normalisatie uit
voeren met de resultaten van de
middeling. We delen de gemiddelde
waarde per groep frames van de
doelster door de waarde van de refe
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rentiester. Vervolgens kunnen we
een grafiek maken met het resultaat
van de normalisatie (figuur 3). Om
de punten in de curve waarden te
geven welke ruimer liggen dan tussen
0 en 2, vermenigvuldigen we eerst de
waarde voor de doelster met 1000.
Dus: (waarde doelster * 1000) /
waarde referentiester (zie figuur 5).
Dan krijg je wat mooiere waarden
voor de punten in de grafiek.

Figuur 5.

Figuur 6.Figuur 4.

Vervolgens kunnen we de afname in
helderheid berekenen! We middelen
alle waarden van de normalisatie
welke de ster plus planetoïde weer
geven (dus de punten waarbij de
bedekking nog moet plaats vinden
of al heeft plaats gevonden), met de
functie GEMIDDELDE (zie figuur
6). Dit doen we ook voor de punten
welke in de bedekking liggen (dus
waarbij alleen de planetoïde zicht
baar is, zie figuur 7). Neem alleen de
punten welke niet in de flank van de
bedekking liggen. Met de formule
-2,5 * LOG(waarde bedekking /
waarde geen bedekking) krijg je de
helderheidsafname als resultaat (zie
figuur 8). In mijn geval was de inge
vulde formule: -2,5 * LOG(707 /
1030) = 0,4 magnitude. Dit was ook
voorspeld!
We hebben nu waarden welke liggen

buiten de bedekking, en waarden
welke liggen in de bedekking. De
intrede en de uittrede hebben tijdens
een belichting van 32 frames plaats
gevonden. Om te bepalen op welk
moment de intrede en de uittrede
tijdens een belichting heeft plaats
gevonden, bepalen we nu het gemid
delde van de waarden welke we zo
juist hebben bepaald bij het bereke
nen van de helderheidsafname. Dit
gaat ook weer met de functie GE
MIDDELDE (zie figuur 9). Dat
wordt in mijn geval het gemiddelde
van 707 en 1030 = 869. Dit noem ik
de mid-flux.
We gaan nu de frame bepalen waar
op de intrede heeft plaats gevonden,
met behulp van de groepsnummers.
We pakken dan de twee punten in de
dalende flank van de grafiek. Met de
functie TREND kunnen we de frac

tie van het groepsnummer bereke
nen, als volgt: we geven mee de
groepsnummers behorende bij de
twee punten in de dalende flank, en
de bijbehorende waarden uit de nor
malisatie, en de waarde van de mid-
flux (zie figuur 10). In mijn geval:
TREND(49:50;1114:709;869). Het
resultaat is 49,606. Nu is de frame en
de fractie van de frame lineair be
paald. Dit doen we ook voor de uit
trede (zie figuur 11). Daar krijg ik
54,396 als resultaat.
We kunnen nu het tijdstip van in- en
uittrede bepalen. We moeten daarbij
goed in de gaten houden dat een
belichting altijd al heeft plaats ge
vonden voordat deze wordt weerge
geven in de grafiek. Dus als we het
begin tijdstip van groep 50 nemen als
intrede, omdat je dan pas een afname
in helderheid ziet, zit je te laat. Het

Figuur 8.

Figuur 7.

11



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Figuur 9.

Figuur 10.

licht dat verzameld werd voor groep
50 is verzameld in de 32 frames vóór
het begin tijdstip van groep 50. Om
het juiste intrede tijdstip te bepalen,
moeten we dus uitgaan van het begin
tijdstip van groep 49. Vervolgens
moet daar nog de fractie maal de
belichtingstijd bij geteld worden, dus
0,606 * 1,28 = 0,776 seconden.
Het begin tijdstip van groep 49 was
in mijn geval frame 1509, met tijdstip
23:30:00,906. Hierbij opgeteld de
fractie uit de interpolatie van 0,776
seconden geeft als tijdstip 23:30:01,682.
Voor de uittrede geldt weer hetzelfde

verhaal als bij de intrede. We moeten
niet het begin tijdstip van groep 55
nemen (omdat we daar de helderheid
weer als ‘normaal’ zien), maar van
groep 54. Het licht dat verzameld
werd voor groep 55 is verzameld in
de 32 frames vóór het begin tijdstip
van groep 55. Het begin tijdstip van
groep 54 was in mijn geval frame
1669 met tijdstip 23:30:07,306. Hier
bij opgeteld de fractie uit de interpo
latie maal de belichtingstijd, dus
0,396 * 1,28 seconden = 0,507 secon
den geeft als tijdstip 23:30:07,813.
Dit zijn nog niet de te rapporteren

tijden van in- en uittrede. We hebben
nog te maken met een correctie vol
gens de tabellen van Gerhard Dangl
(zie http://www.dangl.at/ausruest/
vid_tim/vid_tim1.htm). Deze cor
rectie bedraagt voor een Watec 120N
camera bij stand 32 -0,670 seconden.
De tolerantie voor frames bedraagt
+/- 0,65 seconden (zie tabel 1). De te
rapporteren tijden worden dan:
Intrede: 23:30:01,682 – 0,670 =
23:30:01,01
Uittrede: 23:30:07,813 – 0,670 =
23:30:07,14
Duur van de bedekking: 6,13 secon
den.
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Figuur 11.

Mode Integration time [s] Correction time [s] Tolerance value [s]
      Evaluation in fields (0.020s)Evaluation in frames (0.040s)
Off 0.020 -0.040 ±0.010 ±0.020

Frame 1 0.040 -0.050 ±0.020 ±0.030

Frame 2 0.080 -0.070 ±0.040 ±0.050

Frame 4 0.160 -0.110 ±0.080 ±0.090

Frame 8 0.320 -0.190 ±0.160 ±0.170

Frame 16 0.640 -0.350 ±0.320 ±0.330

Frame 32 1.280 -0.670 ±0.640 ±0.650

Frame 64 2.560 -1.310 ±1.280 ±1.290

Frame 128 5.120 -2.590 ±2.560 ±2.570

Frame 256 10.240 -5.150 ±5.120 ±5.130

Speciaal dank aan Harrie Rutten en Eric Frappa voor het reduceren van mijn waarneming van planetoïde (83)
Beatrix.

Tabel 1. De tabel voor een WAT120N camera met te gebruiken correcties en de toleranties bij gebruik van fields of
frames (bron Gerhard Dangl).

Agenda
14 april 2012 – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

12 mei 2012 – jaarvergadering KNVWS

16 juni 2012 – Sterbedekkersdag te Bussloo

24-27 augustus 2012– ESOP XXXI te Pescara, Italië

10 november 2012 – amateur bijeenkomst te Goirle
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Sterbedekkersdag 2012
Door Jan Maarten Winkel
 
Ook dit jaar wordt weer de Sterbedekkersdag gehouden, en wel op 16 juni aanstaande. Deze wordt wederom ge
houden in de volkssterrenwacht Bussloo. Wij nodigen jullie uit voor deze bijeenkomst en vooral nodigen wij jullie
uit voor het houden van een praatje, een presentatie, het laten zien van filmpjes of anderszins.

Jullie kunnen je opgeven bij Jan
Maarten Winkel, jan.maarten.win
kel@doa-site.nl met copie aan har
rie.rutten@doa-site.nl. We willen de
titel en de duur van je bijdrage weten
om een programma te kunnen
maken. Opgave, ook korte presenta
ties van slechts 10 minuten bijvoor
beeld, gaarne uiterlijk 15 mei i.v.m.
het maken van het programma.
Stuur svp ook een mail als je niet
komt, dan weten we waarmee de
beheerder rekening moet houden.
 
Op het programma staat ook de
jaarvergadering. Elders in deze Oc
cultus kunnen jullie de stukken voor
de jaarvergadering vinden.
 

Wat zijn de kosten van deze sterbe
dekkersdag? Deze zijn nihil. Koffie
en thee wordt door de vereniging
aangeboden. Voor de lunch svp zelf
brood meebrengen. Er worden geen
broodjes geserveerd. Bij voldoende
deelname wordt er soep gemaakt die
voor eigen rekening is (ter beoorde
ling aan de beheerder).
Na de sterbedekkersdag gaan we
chinezen (wokken) bij chinees res
taurant ‘Nieuw Peking’ nabij Twel
lo. Dat is dezelfde chinees waar we
verleden jaar zo over lekker hebben
gegeten. Wel gaarne uiterlijk 15 mei
opgeven in verband met reserveren.
Als je je niet opgeeft en je wilt toch
nog mee, dan is er waarschijnlijk
geen plaats meer. De kosten van het
wokken zijn ca. € 18,50 excl. drank.

Sterbedekkingen door Planetoïden
Door Jan Maarten Winkel
 
Onderstaande tabel geeft aan welke sterbedekkingen door planetoïden in de periode 1 april 2012 - 1 juli 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.

Tisiphone
Op 23 januari heeft Jan Maarten
Winkel naar (466) Tisiphone geke
ken en had een bedekking van 3,94
seconden. De maximaal voorspelde
duur bedroeg 10 seconden. De be
dekking trad 19 seconden later op
dan voorspeld was. Zie figuur 1 voor
de registratie.
 
1997 SZ23
Op 10 februari heeft Jan Maarten
Winkel naar (39793) 1997 SZ23 ge
keken, maar had geen bedekking. De
ster was zeer helder (magnitude 7,5),
maar ging niet uit.
 

Kodaihasu
Op 8 maart hebben Henk de Groot
en Jan Maarten Winkel naar (4291)
Kodaihasu gekeken, maar hadden
geen bedekking.
 

Kiselev en Raab 
Op 12 maart heeft Jan Maarten
Winkel naar (4208) Kiselev gekeken,
maar had geen bedekking.
Op 16 maart heeft Jan Maarten naar
(3184) Raab gekeken, maar had geen
bedekking.
 

Figuur 1.
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Nysa
Op 20 maart heeft Harrie Rutten
naar (44) Nysa gekeken en had een
bedekking van 6,36 seconden. De
uittrede trad in twee stappen op, wat
veroorzaakt werd door een begelei
der van Nysa! Harrie is hiermee de
ontdekker van een maantje bij Nysa!
In het komende nummer van Occul
tus kunt u hier meer over lezen.
 
Flora
Op 22 maart heeft Jan Maarten
Winkel naar (8) Flora gekeken, maar
had geen bedekking. Eberhard Bred
ner had echter wel een bedekking.
We wachten nog op zijn rapport.
 
Machin
Ook op 22 maart hebben Harrie
Rutten en Jan Maarten Winkel naar
(3109) Machin gekeken, maar had
den geen bedekking.
 
Gersuind
Op 24 maart heeft Harrie Rutten
naar (686) Gersuind gekeken, maar
had geen bedekking.
 

Boliviana
Op 26 maart heeft Jan Maarten
Winkel naar (712) Boliviana geke
ken, maar had geen bedekking. Ste
fano Sposetti (Zwitserland) zag wel
een bedekking, met een duur van 4,5
seconden.
 
Het afgelopen kwartaal
Op 18 december werd door Frappa
en Vaudescal (Frankrijk) en Baruf
fetti (Italië) een bedekking door
(693) Zerbinetta waargenomen met
een duur van 4,77 tot 5,14 seconden.
Op 25 december werd door Tremosa
(Spanje) een bedekking door (74)
Galatea waargenomen met een duur
van 9,24 seconden.
Op 26 december werd er door 7
waarnemers vanuit Spanje een be
dekking door (156) Xanthippe waar
genomen met een duur van 3,47 tot
6,86 seconden. Zie figuur 2 voor de
koorden.
Ook op 26 december werd door Bigi
en Ciabattari (Italië) een bedekking
door (693) Zerbinetta waargenomen
met een duur van 4,58 resp. 5,2 se
conden.

Ook op 26 december werd door
Vaudescal (Frankrijk) een bedek
king door (103) Hera waargenomen
met een duur van 7,06 seconden.
Op 29 december werd er door 4
waarnemers vanuit Zwitserland een
bedekking door (198) Ampella
waargenomen met een duur van 4,84
tot 6,00 seconden. Zie figuur 3 voor
de koorden.
Ook op 29 december werd door
Frappa een bedekking door (5012)
Eurymedon waargenomen met een
duur van 1,22 seconden. Deze waar
neming is gedaan met de TAROT
telescoop in Chili.
Op 30 december werd door Dangl
(Oostenrijk) een bedekking door
(409) Aspasia waargenomen met een
duur van 1,92 seconden.
Op 8 januari werd er door 2 waarne
mers vanuit Italië een bedekking
door (221) Eos waargenomen met
een duur van rond 7 seconden.
Ook op 8 januari werd er door 3
waarnemers vanuit Spanje en Bigi
(Italië) een bedekking door (203)
Pompeja waargenomen met een
duur van 10,12 tot 12,18 seconden.

Figuur 2.
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Figuur 4.

Figuur 3.
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Zie figuur 4 voor de koorden.
Op 9 januari werd door Garcia
(Spanje) een bedekking door (409)
Aspasia waargenomen met een duur
van 13,55 seconden.
Op 13 januari werd door Van den
Abbeel (België), Ossola (Zwitser
land) en Gualdoni (Italië) een bedek
king door (759) Vinifera waargeno
men met een duur van 2,32 tot 3,16
seconden. Er was sprake van een
stapsgewijze uittrede, wat veroor
zaakt werd doordat de ster een dub
belster betrof.
Ook op 13 januari werd er door 3
waarnemers vanuit Spanje, Frappa
(Frankrijk) en Lindner (Duitsland)
een bedekking door (426) Hippo
waargenomen met een duur van 6,08
tot10,96 seconden. Zie figuur 5 voor
de koorden.
Op 24 januari werd door Frappa
(Frankrijk) een bedekking door
(124) Alkeste waargenomen met een
duur van 2,41 seconden.
Op 26 januari werd door Dangl
(Oostenrijk) een bedekking door
(1341) Edmee waargenomen met een
duur van 3,13 seconden.

Figuur 5.

Op 3 februari werd door Frappa
(Frankrijk) een bedekking door
(950) Ahrensa waargenomen met
een duur van 1,13 seconden.
Op 10 februari werd door Frappa
(Frankrijk) een bedekking door
(404) Arsinoe waargenomen met een
duur van 3,27 seconden.
Op 17 februari werd door 3 waarne
mers vanuit Frankrijk en Sposetti
(Zwitserland) een bedekking door
(50000) Quaoar waargenomen met
een duur van 31 tot 58 seconden!
Op 23 februari werd door Haymes,
Simonson (UK) en Verilhac (Frank
rijk) een bedekking door (41) Dap
hne waargenomen met een duur van
10,20 tot 15,75 seconden. Zie figuur
6 voor de koorden.
Op 28 februari werd door Bigi (Ita
lië) een bedekking door (242) Kriem
hild waargenomen met een duur van
4,78 seconden.
Op 29 februari werd door Frappa
(Frankrijk) een bedekking door
(11314) Charcot waargenomen met
een duur van 1,12 seconden. Er werd
gebruik gemaakt van de TAROT
teleskoop.
 

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 9
bedekkingen geselecteerd. De plane
toïde Ixion kan een bedekkingsduur
van wel 53 seconden opleveren als de
bedekkingszone wat naar het noor
den opschuift. De planetoïde Vana
dis kan een positieve waarneming
opleveren voor NOORD NEDER
LAND.
Houdt ook de last minute astrome
try op PLANOCCULT in de gaten
voor de andere sterbedekkingen.
Kijk in alle gevallen van 10 minuten
voor tot 10 minuten na het opgege
ven tijdstip.
 
Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen waar
nemen, dan kan men terecht op in
ternet op pagina ftp://ftp.ster.kuleu
ven.ac.be/dist/vvs/asteroids
Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.
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Figuur 6.

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Za/zo 01-04 00.02 51 209 1032 Pafuri 59 km 14.6 Scandinavië

Zo 15-04 21.06 46 244 223 Rosa 91 km 14.9 Scandinavië

Zo/ma 16-04 03.58 12 191 28978 Ixion 724 km 19.6 Marokko

Wo 18-04 20.35 27 262 156 Xanthippe 126 km 14.2 Frankrijk

Wo 18-04 21.25 18 192 480 Hansa 58 km 12.7 Engeland

Za 21-04 20.35 35 267 203 Pompeja 120 km 14.6 Frankrijk

Za 05-05 23.55 14 271 585 Bilkis 60 km 14.5 Frankrijk

Wo 23-05 20.38 31 259 240 Vanadis 108 km 14.4 NOORD NEDERLAND

Vr 29-06 22.48 34 151 1070 Tunica 40 km 15.4 Spanje

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Za/zo 01-04 HIP 57752 09.2 11h50m.7 15º44’ 5.4 5s

Zo 15-04 HIP 40565 08.6 08h16m.9 21o55’ 6.4 6s

Zo/ma 16-04 TYC 6816-00401-1 10.9 17h12m.4 -25º34’ 8.7 53s

Wo 18-04 TYC 1315-00008-1 10.4 06h20m.2 16º12’ 3.9 5s

Wo 18-04 TYC 6078-01876-1 09.5 10h48m.7 -19º37’ 3.2 5s

Za 21-04 TYC 1884-00971-1 10.7 06h40m.6 25º19’ 3.9 4s

Za 05-05 TYC 0831-01089-1 10.9 09h48m.4 11º58’ 3.6 4s

Wo 23-05 TYC 1397-00691-1 10.1 09h00m.1 18º18’ 4.3 4s

Vr 29-06 TYC 5130-00965-1 10.0 19h20m.9 -00º43’ 5.4 4s

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.
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Agenda ALV 16 juni 2012
1 Opening door de voorzitter.

2 Vaststellen agenda.

3 Notulen van de ALV dd. 14 mei 2011.

4 Jaarverslag van de secretaris over 2011.

5 Jaarverslag van de penningmeester over 2011.

6 Verslag van de kascommissie over 2011. In de kascommissie zitten: Henk Masselink en Boelie Boelens,
reserve is Wim Nobel.

7 Verkiezing nieuwe kascommissie. Henk Masselink is twee achtereenvolgende jaren kc lid geweest, en kan
niet herkozen worden.

8 Begroting 2012.

9 Bestuursmutaties: Aftredend is Henk de Groot, secretaris; hij is herkiesbaar.
Verder rooster van aftreden:
   Harrie Rutten              2014
   Jan Maarten Winkel   2015

10 Punten uit de bestuursvergadering gehouden op 18 maart 2012.

11 Rondvraag.

12 Afsluiting.

Ontdekking planetoïde
De kleine planeet/planetoïde die de
Arcense amateurastronoom Hay
Rutten heeft ontdekt, cirkelt in een
baan die op zijn verst 750 miljoen
kilometer van de aarde is verwijderd
en het meest dichtbij op 150 miljoen
kilometer. Hij vormt geen bedrei

ging voor de aarde, zoals andere
kleine planeten.
Afgelopen november scheerde zo’n
kloeke rotsblok op 300.000 kilome
ter afstand ‘rakelings’ langs de
aarde. Zou de planetoïde die door
Rutten is waargenomen met zijn

omvang van circa twintig kilometer
in de Noordzee ploffen, dan raast er
een tsunami over Nederland, “waar
bij ook Limburg natte voeten
krijgt.”
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Verslag ALV 14 mei 2011

1 Voorzitter Harrie Rutten opent de vergadering.

2 Vaststellen agenda: Sterbedekkersdag en Occultus worden toegevoegd.

3 Notulen ALV 2010: geen opmerkingen.

4 Jaarverslag van de secretaris over 2010: De waarnemingen van Boelie Boelens staan niet op de lijst van
sterbedekkingen door de Maan; hij heeft zijn waarnemingen niet ingestuurd. Boelie stuurt ze alsnog in.

5 Jaarverslag van de penningmeester: Wat het meest opvalt, is dat de drukkosten groter zijn dan begroot.
Dat ligt voor een deel aan de extra kosten voor het dikke honderdste nummer. Per 2011 zijn we overgegaan
op een andere drukker waardoor de drukkosten dan lager zullen zijn.

6 Verslag van de kascommissie: De kascommissie bestaande uit Henk Masselink en Marion Iris van der
Linden hebben de kas gecontroleerd en hebben vastgesteld dat alles in orde is. Beide stellen voor de pen
ningmeester décharge te verlenen.

7 Benoeming nieuwe kascommissie: Henk Masselink mag nog één keer herkozen worden, dat gebeurd ook.
Boelie Boelens wordt tweede kascommissie lid en Wim Nobel is reserve.

8 Begroting 2011: Geen opmerkingen hierover.

9 Verslag waarneemcommissie: De leden, Henk Bril, Jan Maarten Winkel en Adri Gerritsen, zijn het afgelo
pen jaar niet als zodanig bij elkaar geweest. Adri merkt op dat nu, met het beschikbaar komen van de
Kaguya data, rakende bedekkingen beter en betrouwbaarder voorspeld kunnen worden. Naar aanleiding
van een vraag of het nog nut heeft deze waarnemingen uit te voeren, antwoordt Adri dat visueel waarnemen
geen wetenschappelijke waarde meer heeft. Het waarnemen met een videocamera en time inserter, waarbij
een grote nauwkeurigheid bereikt kan worden, heeft nog wel degelijk waarde omdat daarmee eventuele
fouten en leemten in de Kaguya data zijn te vinden.

10 Bestuursmutaties: Jan Maarten is als penningmeester aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Unaniem wordt
hij herkozen. Gedenkwaardig is dat Jan Maarten al 25 jaar penningmeester van de NVWS is.
Rooster van aftreden bestuursleden:
2012   Henk de Groot            secretaris
2014   Harrie Rutten              voorzitter
2015   Jan Maarten Winkel   penningmeester

11 Verslag afgevaardigden verenigingsraad KNVWS: De nieuwe statuten zijn aangenomen, en daarmee is de
federatieve verenigingsstructuur een feit. Er wordt gevraagd of één afgevaardigde twee verenigingen mag
vertegenwoordigen op de verenigingsraad. Eigenlijk weet niemand dat zeker, en na enige discussie zegt
Harrie dit eens na te vragen.

12 Sterbedekkersdag: Harrie merkt op dat veel aanmeldingen voor de sterbedekkersdag laat binnenkomen;
tot op twee weken voor de dag waren er nog maar enkele aanmeldingen binnen. Uiteindelijk zijn er 13 leden
aanwezig, en dat is wel eens meer geweest. Mogelijk speelt ook mee dat de w.g. Astrofotografie tegelijk een
dag georganiseerd heeft. Al meerdere keren is gebleken dat deze w.g. zich niets van andere w.g. aantrekt
wat betreft programmering. Vraag is ook of we misschien te vaak een sterbedekkersdag organiseren. Wim
Nobel vraagt zich af of je twee verschillende w.g. nodig hebt voor bedekkingen en kleine planeten. Zijn deze
niet te combineren?

13 Occultus: Het bestuur roept de leden op ook eens kopij in te sturen. Boelie vraagt of dat ook oude artikelen
mogen zijn. Natuurlijk, alles is welkom! Henk Masselink wil graag vermeld zien hoe vaak Occultus per jaar
verschijnt. Ook wordt geopperd een serie te starten over de waarneemstek van de verschillende leden. Atze
stelt voor samen te werken met anderen om artikelen te delen.

14 Rondvraag: Atze, welke de dag via Skype heeft bijgewoond merkt op dat hij het een erg plezierige dag vond
en erg heeft genoten.

15 Sluiting: Harrie sluit de vergadering om 17:07, na een vergadering van 33 minuten.

Verslag Algemene Ledenvergadering 2011 van de Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen,
gehouden op 14 mei 2011 in de Volkssterrenwacht Bussloo.
 

 
 Aanwezig waren op de sterbedekkersdag: Adri Gerritsen, Jan Hazendonk (voor de ALV vertrokken), Jaap van
’t Leven, Hans Luidens, Henk Masselink, Marion Iris van der Linden, Wim Nobel, Harrie Rutten, Govert Schalk,
Jan Maarten Winkel, Boelie Boelens, Atze Herder (via Skype) en Henk de Groot.
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Jaarverslag 2011 van de Nederlandse Vereniging
van Waarnemers van Sterbedekkingen

Voorzitter Harrie Rutten aftredend in 2014

Secretaris Henk de Groot aftredend in 2012

Penningmeester Jan Maarten Winkel aftredend in 2015

Leden:
Het aantal leden in het jaar 2011 bedroeg 54, een afname van 2 ten opzichte van 2010.
 
Bestuur:
De samenstelling van het bestuur is in 2011 niet gewijzigd. Jan Maarten Winkel was in 2011 aftredend en is her
kozen. Hij is nu 25 jaar penningmeester, en de tweede penningmeester sinds de oprichting van DOA in 1946. Hij
heeft destijds J.C. van der Meulen opgevolgd.
 
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Datum Planetoïde Waarnemer Lokatie B Lokatie L VerdwijningVerschijning Duur (s)

10 januari (747) Winchester J.M. WinkelN51d54m E06d16m - - -

28 januari (23059) Paulpaino J.M. WinkelN51d54m E06d16m - - -

9 februari (11151) Oodaigahara H. de GrootN51d50m E05d48m - - -

9 februari (38628) Huya H. de GrootN51d50m E05d48m - - -

21 februari (12249) 1988 SH2 H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

21 februari (12249) 1988 SH2 J.M. WinkelN51d54m E06d16m - - -

Kascommissie in 2011:
Marion-Iris van der Linden
Henk Masselink
 
Occultus:
Het orgaan van de vereniging verscheen in 2011 vier keer met in totaal 80 pagina’s. Er zijn onder andere de vol
gende onderwerpen behandeld: Sterbedekkersdag 2011, De ontdekking van een dubbelster, Diffractie waarnemen
bij een sterbedekking, De bedekking door 523 Ada, ESOP XXV + V, De Dawn missie, Ganymed: 2 times 152 km
in vain, Beatrix in de wolken, The proposed redefinition of UTC, Uitwerkingen van expedities, Bijzondere
waarnemingen c.q. ervaringen en natuurlijk de vaste rubrieken van voorspellingen van bedekkingen door Maan
en planetoïden, het jaarverslag en het verslag van de jaarvergadering.
In de bijlage van dit jaarverslag is een index van redactionele artikelen opgenomen.
De voorpagina van het blad werd vormgegeven door Jan Adelaar, terwijl de rest van het blad vormgegeven werd
door Jan Maarten Winkel.
 
Internationale contacten:
Wim Nobel en Harrie Rutten bezochten de ESOP XXX (European Symposium on Occultation Projects) in Berlijn
(D). Tijdens deze ESOP werden vele internationale contacten gelegd. Door Harrie werd een presentatie gehouden
over de waarschijnlijkheid van een positieve waarneming van een bedekking door een kleine planeet. Hiervan zal
een artikel verschijnen in Occultus.
Van deze ESOP is een verslag van de hand van Harrie verschenen in JOA (Journal of Occultation Astronomy),
het nieuwe tijdschrift van de IOTA. Het is de opvolger van de Occultation Newsletter.
 
Sterbedekkingen door planetoïden:
Het afgelopen jaar was er vanuit onze contreien geen bedekking van een heldere ster, zoals in 2010 het geval was
met (472) Roma. Daardoor is het aantal waarnemers gedaald van 17 naar 4. Het aantal waarnemingen en het
aantal gebeurtenissen is echter sterk toegenomen, dankzij het gebruik van de Watec camera’s.
In totaal werden er door 4 waarnemers 69 waarnemingen aan 48 gebeurtenissen verricht. De waarnemers waren
Bredner (6), De Groot (11), Rutten (38) en Winkel (14).
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2 maart (4234) Evtushenko H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

2 maart (4234) Evtushenko J.M. WinkelN51d54m E06d16m - - -

3 maart (325) Heidelberga H. de GrootN51d50m E05d48m - - -

3 maart (325) Heidelberga H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

8 maart (554) Peraga E. Bredner N54d07m E10d01m 21:02:47,81 21:02:59,81 12,00

8 maart (554) Peraga H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

11 maart (6400) Georgealexande H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

20 maart (554) Peraga H. de GrootN51d50m E05d48m - - -

28 maart (523) Ada H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

28 maart (5769) Michard H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

7 april (1419) Danzig H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

16 april (27396) Shuji H. de GrootN51d50m E05d48m - - -

16 april (27396) Shuji H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

30 april (1036) Ganymed H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

1 mei (4609) Pizarro H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

3 mei (6553) Seehaus H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

4 mei (2776) Baikal H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

4 mei (20797) 2000 SD172 H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

4 mei (1888) Zu Chong Zhi H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

25 mei (313) Chaldaea H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

25 mei (313) Chaldaea J.M. WinkelN51d54m E06d16m - - -

29 mei (1888) Zu Chong Zhi H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

30 mei (1036) Ganymed E. Bredner N? E? - - -

30 mei (1036) Ganymed H. de GrootN51d50m E05d48m - - -

30 mei (1036) Ganymed H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

30 mei (1036) Ganymed J.M. WinkelN51d54m E06d16m - - -

1 juni (1264) Letaba H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

3 juni (3862) Glennfort H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

9 juni (14818) Mindeli H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

11 juni (3052) Herzen H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

29 juni (1395) Aribeda H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

9 juli (90) Antiope E. Bredner N38d49m W121d55m - - -

17 september (735) Marghanna J.M. WinkelN51d54m E06d16m 01:50:17,61 01:50:33,68 16,07

25 september (1036) Ganymed H. de GrootN51d50m E05d48m - - -

25 september (1036) Ganymed H. Rutten N51d29m E06d11m 02:46:56,61 02:46:57,08 0,5*

25 september (912) Maritima E. Bredner N50d52m E11d39m 03:52:01,78 03:52:05,26 3,48

29 september (153) Hilda H. de GrootN51d50m E05d48m - - -

29 september (153) Hilda H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

29 september (153) Hilda J.M. WinkelN51d54m E06d16m 03:06:17,99 03:06:18,47 0,48

13 oktober (3550) Link E. Bredner N51d43m E07d55m - - -

13 oktober (3550) Link H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

16 oktober (103) Hera H. de GrootN51d50m E05d48m - - -

16 oktober (103) Hera J.M. WinkelN51d54m E06d16m - - -

16 oktober (103) Hera H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

23 oktober (5191) 1990 VO3 H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

23 oktober (5191) 1990 VO3 J.M. WinkelN51d54m E06d16m - - -

23 oktober (986) Amelia H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
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23 oktober (986) Amelia J.M. WinkelN51d54m E06d16m - - -

8 november (926) Imhilde J.M. WinkelN51d54m E06d16m - - -

9 november (696) Leonora H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

12 november (24076) 1999 TL223 J.M. WinkelN51d54m E06d16m - - -

14 november (18996) Torasan H. de GrootN51d50m E05d48m - - -

14 november (18996) Torasan H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

15 november (360) Carlova H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

16 november (2067) Aksnes H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

20 november (266) Aline E. Bredner N51d43m E07d55m 04:46:07,03 04:46:22,87 15,84

20 november (266) Aline H. de GrootN51d50m E05d48m - - -

20 november (266) Aline H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

22 november (22) Kalliope H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

25 november (83) Beatrix H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

25 november (83) Beatrix J.M. WinkelN51d54m E06d16m 23:30:01,01 23:30:07,14 6,13

10 december (1738) Oosterhoff H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

18 december (1796) Riga H. Rutten N51d29m E06d11m - - -

  Eerste helft 2011 Tweede helft 2011  

Waarnemer Intredes Uittredes Rakende Intredes Uittredes Rakende Totaal

Boschloo, Roelof 6     2     8

Edens, Esdert 135 2   25 14   176

Kock, Monique de 8     0     8

Rutten, Harrie 170     4     174

Vandenbulcke, Geert 12           12

Winkel, Jan Maarten 45     0     45

Zanstra, Wim 7     2     9

Totaal 383 2 0 33 14 0 432

Totaal 1e helft             385

Totaal 2e helft             47

Totale bedekkingen             432

Rakenden             0

* Deze waarneming wordt door Eric Frappa niet erkent als een bedekking.
 
De waarneemformulieren zijn via de emailservice Planoccult doorgestuurd naar Bureau des Longitudes in Parijs.
Tevens zijn de resultaten op Internet gepubliceerd door Eric Frappa.
 
Sterbedekkingen door de Maan in 2011
In 2011 zijn in totaal 432 waarnemingen aan sterbedekkingen door de Maan verricht. Daarvan waren 385 in de
eerste helft van 2011 en 47 in de tweede helft. Er waren geen waarnemingen aan rakende sterbedekkingen. Twee
expedities in november werden vanwege het weer afgelast. Zie tabel 1.
Zelden was de “finish” zo nipt als dit jaar Esdert met 176 en Harrie met 174 waarnemingen. Een verschil van 1%!
 

2000 611 1   1992 438 6

2008 568 2   2011 432 7

2009 519 3   1999 430 8

1993 476 4   1997 422 9

2007 441 5   1980 395 10

Tabel 1. Aantal waarnemingen per waarnemer.
 
Het jaar 2011 is een bovengemiddeld jaar, en staat op de zevende plaats. Zie tabel 2.
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Januari, nr 103: Minizonsverduistering om middernacht (Roma) H Rutten

  Muzikale bedekkingen H de Groot

  Grazprep (software) E Riedel

  Bedekking door Eris op 5 november 2010 H de Groot

  In Memoriam, Andrew Elliot, 1946-2010 E Bredner

  Nieuw project (bijzondere grote telescopen) H de Groot

April, nr 104 Eclips van 4 januari 2011 B Boelens

  Jaarverslag, AL vergadering, financieel verslag, begroting  

Juli, nr 105 Sterbedekkersdag 2011 J M Winkel

  De ontdekking van een dubbelster J M Winkel

  Diffractie waarnemen bij een sterbedekking H de Groot

  De bedekking door 523 Ada H de Groot

Oktober, nr 106 ESOP XXV + V (Berlijn) H Rutten

  Waarnemen van Planetoïden: de Dawn missie H de Groot

  (1036) Ganymed: 2 times 152 km in vain E Bredner

Sterbedekkersdag in Bussloo
Op een wat koude 14 mei 2011 is er weer de jaarlijkse sterbedekkersdag in Bussloo. Ondanks dat het aantal
deelnemers wat tegenvalt, is er een aardig programma. Zo vertelt Adri Gerritsen over de laatste ontwikkelingen
betreffende Kaguya. Deze Japanse satelliet heeft de hoogteverschillen op de maan met grote precisie in kaar ge
bracht. Gelukkig zijn er nog enkele leemtes. Zodat een nauwkeurige waarneming van een sterbedekker nog steeds
waardevolle aanvullingen kan geven.
Jan Maarten Winkel denkt een nieuwe dubbelster ontdekt te hebben; helaas blijkt dat achteraf tegen te vallen.
Wim Nobel laat een filmverslag van de zonsverduistering op Paaseiland zien. Het uitlijnen van de telescoop wordt
uitgelegd door Harrie Rutten en Henk de Groot verteld over diffractie tijdens bedekkingen van sterren door
planetoïden. Jan Maarten is de trotse bezitter van een nieuwe sterrenwacht geworden, en enkele leden laten nog
wat video’s zien over bedekkingen en andere verschijnselen. Henk Bril geeft een presentatie van zijn reis naar het
hoge noorden; in Spitbergen heeft hij het Noorderlicht waargenomen waarvan hij schitterende foto’s heeft gemaakt.
Buiten wordt de zon waargenomen met de zonnetelescoop van de volkssterrenwacht Bussloo, en tussendoor ge
nieten we van de voortreffelijke soep en koffie van de beheerder Hans Luydens. Een unicum is de virtuele aanwe
zigheid van Atze Herder in Zuid Afrika via Skype.
 
Bijlage Index inhoud Occultus 2011:

Verder in elk nummer de vaste rubrieken:
Sterbedekkingen door Planetoïden, Rakende bedekkingen en totale sterbedekkingen door J M Winkel
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Financieel verslag over 2011

Inkomsten   Begroting Uitgaven   Begroting

Contributie, 54 leden 1.080,00 1.120,00 Occultus verzendkosten   363,13    400,00

Donaties      20,00      25,00 Occultus drukkosten    525,76    580,00

Rente      46,08      45,00 Kamer van Koophandel      26,64      25,00

ALV uit reserve      55,00    100,00 Sterbedekkersdag (ALV)      55,00    100,00

      Reiskosten         -      25,00

      Lidmaatschap IOTA      20,00      20,00

      Waarneemakties         -      10,00

      Verzekering      43,80      45,00

      Bankkosten      48,09      35,00

      Bestuurskosten (website)      41,00      50,00

      Batig Saldo      77,66  

Totaal 1.201,08 1.290,00 Totaal 1.201,08 1.290,00

Activa     Passiva

Girorekening    173,29 Contr.2012 al ontvangen      20,00

Rentemeerrekening 2.829,98 Nog te betalen website      41,00

ACH77    164,02 Reserve t/m 2011 3.106,29

Totaal 3.167,29 Totaal 3.167,29

Reserve t/m 2010 3.083,63 Reserve t/m 2011 3.106,29

Batig Saldo      77,66 ALV uit reserve      55,00

Totaal 3.161,29 Totaal 3.161,29

Verkocht 0 ACH77          -

Voorraad per 31 dec 2010  

2 stuks à 82,01    164,02

Totaal    164,02

Staat van baten en lasten

 
Balans per 31 december 2011

 
Reserve per 1 januari 2012

 
Toelichting op ACH77:

Begroting voor 2012
Inkomsten   Uitgaven  

Contributie, 52 leden 1.040,00 Occultus verzendkosten    360,00

Donaties      25,00 Occultus drukkosten    530,00

Rente      45,00 Bestuurskosten (website)      50,00

ALV uit reserve    100,00 ALV    100,00

    Reiskosten      25,00

    Waarneemakties      10,00

    Lidmaatschap IOTA      20,00

    Kamer van Koophandel      25,00

    Bankkosten      45,00

    Verzekering      45,00

Totaal 1.210,00 Totaal 1.210,00
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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