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Redaktioneel
Begin juli is altijd de tijd om de
resultaten van het eerste half jaar
op te sturen. Uw resultaten betref
fende de totale sterbedekkingen
kunt u via e-mail of via de post
naar Jan Maarten Winkel sturen.
 
Op 16 juni werd de Sterbedekkers
dag georganiseerd. In dit nummer
vindt u er een verslag van.
Van drie van de voordrachten,
welke tijdens de Sterbedekkersdag
aan bod zijn geweest, kunt u in dit
nummer meer van lezen.
 
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

Ik wens u een plezierige vakantie
periode toe en veel leesplezier met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Verslag mislukte Venusovergang 6 juni 2012
Door Boelie Boelens
 
Helaas…, niets gezien…
Ja; we hebben de overgang gezien:… door de wolken…
Goed, we kunnen niet altijd geluk hebben. Die van 2004 hebben we mooi en helemaal gezien. En ondanks dit was
het toch erg gezellig met de heren Masselink, Bril en Koet.

Even van voren af aan:
Gistermiddag nam ik een uur eerder
vrij (oa de spullen in de auto doen,
en wachten op de heren Henk en
Henk). En om ff wat in de tuin te
doen en een uurtje van te voren pit
ten. Later tegen half 6 kwamen ze
dan aankachelen in het gifgroene
volgeladen autootje van Henk M.
Gelijk hartelijk verwelkomt, en gin
gen we gelijk de weersites in de gaten
houden en lieten de Henken wat
plaatjes zien van hun in de USA over
die ringvormige zonsverduistering.
Tegen 18.15 kwam Albert Ros en
weer wat later Hans Govaarts. Be
sloten werd om te Chinezen in Erica,
en dat was uitstekend voer. Prima
binnen te houden; van hoog accep
tabel niveau.
Onderweg zagen we dat het prima
helder was; toen we uitgechineesd
hadden, was het nog steeds prima
helder… De hele avond bleef het
eigenlijk goed, terwijl volgens de
weerberichten een groot regenfront
naderbij zou komen vanuit het zuid
westen. We zagen inderdaad bewol
king, maar dat ging zo tergend
langzaam…
Hans ging ondertussen weer weg; hij
bleef gewoon thuis; als het helder zou
worden, zou hij van huis uit waarne
men. Albert bleef nog, om ook een
kop koffie met ons mee te drinken,
en om de beelden te bekijken. Tegen
21.00 kwam Jan Koet binnen als ‘
man-bijt-hond’-verslaggever en was
het feest compleet…
Om 22.30 ging Albert er weer van
door, en mocht het helder blijven,
nam hij in Veendam waar. Buiten
was het nog steeds goed… We zaten
sterk te twijfelen, wel of niet een eind
karren!! Je zag op de beelden dat het
niet helder zal blijven… Hoe snel
gaat dat front?? Hoeveel tijd hebben
we om te rijden en om de spullen
klaar te zetten??

Als je gaat rijden, mag je wel om 2.00
weg…, en voor het zelfde geld, is het
daar ook niet veel beter… en kun je
weer terug… We blijven! We gaan
op het veld waarnemen, vlakbij Bar
gerveen, op een stel betonplaten
(waar ik ook die sterbedekking door
Jupiter heb gezien). Het is een prima
plek. Dat vonden Jan en de Henken
ook. Ik liet ze nog de plek zien,
voordat we gingen slapen. Henk M.
in zijn tentje; Henk B. op de bank en
Jan op matras in het andere kamer
tje. Om 3.20 werd ik wakker, en be
sloot er maar uit te gaan. Ik kon
daarvoor nog wel prima pitten.
Gauw naar buiten kijken… Het was
redelijk, maar nu wel met meer wol
ken. De maan was wel goed te zien.
Ik heb ze allemaal wakker gemaakt
en koffie gezet. De boel was al inge
laden en we vertrokken om 4.20. Ik
filmde het hele gebeuren incl. de
voorbereiding; hetzelfde deed Jan.
Hij had een digitale camera van de
astroclub bij zich. Later werd de boel
op het veld klaargezet.

We hadden groot materiaal: Jan met
zijn 18 cm Apo met alles d’r op en
d’r an (incl. PST); ik had de 204 mm
Newton; en de Henken wat kleiner
materiaal… En nou maar wachten
op een opklaring.
Die leek ook te komen. Het begon
prachtig te kleuren op bepaalde
plekken, maar helaas… Het begon
aan 2 kanten dicht te trekken. Zowel
vanuit het zuiden als van het westen.
Zo langzaam het ging de avond
daarvoor…; zo snel ging het deze
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ochtend!! Ik heb een timelapse ge
maakt gedurende de tijd van de Ve
nusovergang, en je kunt zien dat er
2 wolkenfronten kwamen.
En…: het was koud!… Echt koud!
Waterkoud!! We moesten zelfs in de
auto gaan zitten om ons op te war
men (de kachel op vol vermogen). En
dat in juni… Tijdens de kerstdagen
was het zelfs warmer bij wijze van…
Er werden wat sfeerplaatjes gescho
ten en wat gekke filmpjes… Later
werd de boel afgebroken en opge
ruimd en gingen we onverrichterza
ke terug; dat was tegen half 8. Des
alniettemin hadden we wel een lol.
Ik geloof dat de Henken hier ergens
zijn weggegaan, nadat ze hun spulle
tjes hadden gepakt. De ene Henk zou
ik de week hierna terug zien en de
andere Henk op de sterbedekkers
dag.
Jan bleef nog, en bekeken we nog de
videobeelden, die ik gelijk (ook van
hem) op de harde schijf van de dvd-
recorder zette.
We dronken nog koffie en bekeken
nog wat oudere beelden van onze
eerdere acties, die wel gelukt waren.
We hopen dat de Jupiterbedekking
van 15 juli wel gaat lukken; die staat
hoog op mijn lijstje!! Die heb ik nog

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

10 november 2012 – amateur bijeenkomst te Goirle

13 april 2013 ? – amateur bijeenkomst te Hoogeveen

11 mei 2013 ? – jaarvergadering KNVWS

15 juni 2013 ? – Sterbedekkersdag te Heesch ?

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

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-

steeds niet gezien en dit is de uitgele
zen kans… Rakend in Denemarken…!!
Later ging Jan dan ook en om 12.00
was bij mij de accu helemaal leeg.
Ik kon mijn ogen amper open hou
den en ging het bed weer in. Ik sliep
ook meteen en om 16.00 werd ik weer
wakker en wat thee gedronken.
Later heb ik mijn draai weer gevon
den.
 

 Conclusie: Ondanks dat we niks
gezien hebben, was het best gezel
lig…, maar…; hadden we toch maar
naar het noorden gereisd; hadden we
toch wat gezien, maar ja… We had
den zeker gegaan als het hier bewolkt
was, en daar helder. Maar ja; bij ons
was het ook zo lang goed… Het is
altijd een gok!
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Sterbedekkersdag 2012
Door Harrie Rutten
 
16 juni was het weer zover. De dag waarom onze vereniging haar jaarlijkse bijeenkomst houdt. Het dozijn van de
sterbedekkersdagen wordt volgemaakt en het was de achtste op rij en alle acht in Bussloo. Ook het aantal aanwe
zige leden was dit jaar een dozijn op een hele winderige dag in dozijn van deze eeuw.

Eén uur voor aanvang van het offi
ciële gedeelte van de sterbedekkers
dag gaat de sterrenwacht open. Dit
jaar zonder Hans die op vakantie is,
maar wel met Frank en Rick.
Zoals gewoonlijk was er vooraf een
onderonsje met de penningmeester
en de kascommissie.
Deze werden op heterdaad betrapt
bij de controle in het heiligdom van
de sterrenwacht.
 
Tenminste, zo noemde Jan Ha
zendonk dat. Hij zag penningmees
ter Jan Maarten Winkel, Henk Mas
selink en Boelie Boelens naar boven
schieten en schoot in opperste verba
zing. Hij vertelde dat die ruimte,
waar ook de bibliotheek gevestigd is,
door ‘Bussloo’ altijd met een waas
van geheimzinnigheid was omgeven
en zij stappen daar zomaar pardoes
naar boven toe. Hij wist natuurlijk
niet dat die afspraak al heel lang
geleden was gemaakt en er voor dat
groepje er niets geheimzinnigs meer
aan was.
De kas werd ijverig gecontroleerd en
na minder dan een half uur kwamen
ze goed gemutst naar beneden. Dui
delijk vermoeid van het zoeken

naar... hadden ze zich van hun taak
gekweten.
 
De tijd voor aanvang werd, zoals
gewoonlijk, besteed aan de onderlin
ge updating van hun recentste erva
ringen. Dit is toch veel prettiger dan
via e-mail, facebook of welke sociale
sites dan ook. Het is niet alleen de
life-presence, maar ook de feel en
touch van de sfeer. Onder het genot
van de door de vereniging aangebo
den koffie en thee was het ras 11 uur
MEZT en werd de opening door
Harrie verricht die iedereen hartelijk
welkom heette.
 
Er was weer een uitgebreid program
ma voor de dertien deelnemers van
deze sterbedekkersdag. Nu ik dit
schrijf realiseer ik me dat er helemaal
geen groepsfoto is gemaakt!!!!
Het aantal voordrachten was 7; va
riërend van één tot drie kwartier over
de meest uiteenlopende onderwer
pen. De volgorde van de lezingen
werd een beetje door elkaar gehus
seld omdat het maar niet wilde luk
ken om de moderne audio visuele
apparatuur zo aan de praat te krijgen
zoals we dat graag wilden hebben.

Moderne problemen waar we in de
tijd van lang geleden met dia’s en
overheadprojector geen last van
hadden... behalve dat misschien een
lamp stuk was of de dia’s er verkeerd
om in zaten. Voor het gemak houden
we de beschrijving in de volgorde van
het oorspronkelijke programma.
Gelukkig kwam het allemaal goed en
kon alles gezien worden wat de spre
kers wilden laten zien.
 
Het spits werd afgebeten door Henk
& Henk. De titel van de voordracht
van Henk Bril en Henk Masselink
was “Met Fred in het Wilde Wes
ten”. Wat deze cryptische titel in
hield hoorden we tijdens de voor
dracht. Henk en Henk hadden met
nog twee vrienden (geen leden onze
vereniging!) de ringvormige zons
verduistering waargenomen vanuit
het Kodachrome Basin State Park in
Utah in de Verenigde Staten van
Amerika. Henk Bril had al eens eer
der een ringvormige zonsverduiste
ring gezien, vanuit Madrid enkele
jaren geleden. Voor de andere Henk
was het zijn eerste ringvormige. To
tale had hij al vaker gezien, hij was
samen met de andere Henk een aan
tal keren mee gegaan met zijn eclips
reizen. Voor Henk Masselink was
deze ringvormige zonsverduistering
een totaal andere ervaring dan een
echte totale. Veel minder hectiek,
veel meer tijd om goed te kijken, etc.
Wat heel leuk was, was een filmpje
dat opgenomen was met een HD-ca
mera van hun activiteiten tijdens het
waarnemen. Dit 4m43s filmpje,
waarvan er 4m05 de waarneemsessie
tonen, was in werkelijkheid ca. 1 uur
en 40 minuten. De opname waren
door Fred gemaakt. Wie is Fred?
Fred was de nick name van de came
ra zelf. Het bijzondere van deze ca
mera is dat hij een instelling heeft dat
er elke seconde een opname gemaakt
wordt. Ik heb me dezelfde avond ook
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zo’n camera besteld om weerfilmpjes
(meteorologische filmpjes) van te
maken. Het filmpje van Fred is te
zien op You Tube. Zoek op astrobril
of gebruik deze link: https://www.
youtube.com/watch?v=pgwFEHh
QuF8&list=UUbuFkbVz9nLvjlUw
aIB9t5Q&index=2&feature=plc
p                                                         
                                                            
                                                           
                                        

We werden verrast met prachtige
plaatjes van de natuur van het park!
Ik zal niet te veel verklappen want
Henk schrijft nog een artikel voor
Occultus. Welke Henk? Wacht maar
af.
 
Daarna hield Adri Gerritsen een
praatje met als onderwerp “De Ring
van Vuur”. Dat waren de voorberei
dingen van de expedities van de beide
Henken naar de USA. Hij voorspel
de de Baily’s Beads. De animatie die

Adri gemaakt had was net zo indruk
wekkend als de werkelijkheid die
Henk en Henk meegemaakt hadden.
Daarnaast had Adri een leuke reeks
affiches verzameld, op het internet
wel te verstaan, van parken en der
gelijke die deze zonsverduistering
gebruikten als publiekstrekker. Het
toeval wil dat ze allemaal bij dezelfde
grafisch vormgever vandaan kwa
men. Het waren ruim een hand vol
posters die veel gemeen hadden: de
“RVS”-poppetjes, de reeks partiële
en totale eclips waarbij de laatste
altijd achter een bergtop zat.
 
In de pauze was het weer gezellig als
vanouds, sterke en minder sterke
verhalen, herinneringen, toekomst
plannen, etc, etc. De soep was weer
heerlijk en de zelf meegebrachte
broodjes of gewone ouderwetse bo

terhammen gingen erin als koek. En
ook al duurde de pauze meer dan een
uur, hij was toch te kort.
 
Henk de Groot hield een praatje over
wat je met de Watec 120N nog meer
kunt doen. Deze bijzondere video
camera is een van de meest lichtge
voelige die er wereldwijd bestaat.
Wel te verstaan in gewoon licht (ook
wat infra-rood) en een ongekoelde
chip kom je heel ver. De belichtings
tijd varieert van ½ beeldje van het
volbeeld (oneven lijnen of de even
lijnen) tot één geïntegreerd beeldje
van 10,24 seconden belichtingstijd.
Dan is de camera heel lichtgevoelig

en haal je met de 14 inch Celestron
van Henk in de stad Nijmegen meer
dan magnitude 15! Daarbij kun je
deze beelden inlezen, digitaliseren,
stacken, etc. etc. En dan kom je tot
verrassend mooie opnamen van ne
vels, sterrenhopen, etc.
 
Harrie Rutten hield een voordracht
over een sterbedekking door 44
Nysa. Dit was een hele moeilijke
waarneming in de burgerlijke sche
mering van een ster van magnitude
10. Het ging maar net. Maar bij de
uitwerking constateerde hij dat de
ster in twee stappen terug kwam.
Volgens Felipe Bagra Ribas van het
Obervatorio Nacional in Rio de
Janeiro is dit een aanwijzing dat al
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lang werd vermoed dat Nysa een
dubbele kleine planeet is. Harrie zal
er in een apart artikel uitgebreid op
terug komen. Overigens heeft Harrie
deze lezing ook gehouden op de
Kleinplanetentagung in Berlijn.
 
Govert Schalk toonde een video hoe
het licht door een lens gaat en hoe
het komt dat een antireflexcoating
werkt. Heel helder uitgelegd hoe de
fase van het licht ervoor zorgen kan
dat direct en gereflecteerd licht el
kaar kan opheffen.
 
Henk de Groot had een mooie quiz
samengesteld met een heel stel best
pittige vragen. Sommige vragen
waren eigenlijk een must om te weten
voor een waarnemer van sterbedek
kingen. De verrassingen waren soms
groot toen later op de dag de ant
woorden werden gegeven. Henk had
20 vragen samengesteld. Winnaars

waren Henk Bril en Jan Maarten die
gelijk eindigden met 15 punten.
Hekkensluiter en poedelprijsont
vanger was Jan Hazendonk. Henk

was zo galant niet te vertellen hoe
veel vragen hij goed had. Dat weten
we dus nog steeds niet.
 

Jan Maarten hield een lezing over de
uitwerking van een positieve waar
neming. Deze heeft al uitgebreid in
Occultus gestaan, maar toch, als je
zo’n verhaal life hoort is dat toch wel
een hele belevenis om uit een video,
die geteisterd was door overdrijven
de wolken, toch nog de mazzel kunt
hebben de bedekking gezien te heb
ben, ook al was het kantje boord.
 
Nadat de sterbedekkersdag was af
gesloten was er een korte pauze en
begon het verplichte nummer van de
dag: de jaarvergadering. De meeste
aanwezigen snakten naar de Chi
nees. Daardoor werd dezelfde tac
tiek als al jaren gebruikelijk is gehan
teerd: iedereen had de vergadering
zo goed voorbereid dat de meeste

stukken hamerstukken waren, ook
al was er geen hamer. Natuurlijk had
alles een zeer ordentelijk, maar wel
snel, verloop. Het enige was dat
Henk de Groot als secretaris moeite
had het tempo bij te houden. Niet
verwonderlijk... een stenograag zou
daar nog moeite mee hebben gehad.
De beheerders van de zaal vielen van
de ene in de andere verbazing hoe een
jaarvergadering eruit kan zien. Ver
slag in Occultus volgt.
 
Na de algehele sluiting volgde een
gezellige wok-chinees in Twello, ook
al vele jaren een traditie, net zoals
deze Sterbedekkersdag.
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Totale Sterbedekkingen
Predictions : 22 Period : 01/07/2012 - 01/10/2012      

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

03-07-2012 Tue 20:49:51 2 R 26151 5.0 8 138 -6 +82°N 10

10-07-2012 Tue 02:39:33 2 R 353 6.8 37 139 -7 +42°N 9

14-07-2012 Sat 00:36:05 1 R 4460 6.5 6 66 -15 +62°S 8

15-07-2012 Sun 01:52:07 3 D Jupiter -1.7 11 70 -11 -23°N 4

15-07-2012 Sun 02:13:57 3 R Jupiter -1.7 14 74 -10 +22°N 4

30-07-2012 Mon 22:57:14 1 D 25627 5.8 15 198 -19 +86°N 10

09-08-2012 Thu 22:48:03 1 R 4085 6.1 8 70 -21 +78°N 7

13-08-2012 Mon 01:31:44 1 R 7529 6.9 12 72 -19 +60°N 7

15-08-2012 Wed 02:28:25 1 R 11245 5.4 4 66 -15 +72°S 4

23-08-2012 Thu 19:43:52 1 D 21044 4.5 8 223 -9 +75°S 4

23-08-2012 Thu 20:12:01 1 D 21067 6.1 5 228 -12 +66°N 8

26-08-2012 Sun 19:36:20 1 D 24877 5.5 16 181 -9 +66°S 6

03-09-2012 Mon 02:38:51 1 R 628 5.8 42 206 -19 +85°S 7

08-09-2012 Sat 02:27:50 2 R 5946 5.8 46 120 -22 +35°N 6

09-09-2012 Sun 00:17:30 1 R 6925 6.8 20 82 -32 +81°N 8

09-09-2012 Sun 02:04:50 2 R 6989 7.3 36 103 -25 +46°S 10

09-09-2012 Sun 02:57:38 1 R 7021 7.1 43 115 -19 +71°S 8

09-09-2012 Sun 04:52:43 2 R 7110 6.2 56 151 -3 +43°S 7

10-09-2012 Mon 02:42:37 1 R 8870 7.3 34 101 -21 +66°N 9

12-09-2012 Wed 03:11:06 1 R 12215 7.6 20 90 -18 +47°N 10

13-09-2012 Thu 02:38:52 1 R 13584 5.4 5 78 -22 +84°S 4

26-09-2012 Wed 21:39:40 2 D 30028 5.1 28 191 -35 +61°S 6

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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Ringvormige zonsverduistering van mei 2012
Door Henk Masselink
 
In de volgende Occultus komt een verslag over de expeditie naar de ringvormige zonsverduistering in de VS. Nu
alvast een foto reportage.

Dat we beiden in de nor moesten in
Kingman is wel duidelijk omdat er
geen geschreven copie voor Occie is
aangeleverd.

De waarneemlocatie was in het Kod
achrome Basin State Park in Utah.
Locatie coordinaten: N 37:30:47,6 ;
W 111:58:00,7 ; hoogte 1801 mtr.
Foto met Henk en Henk en Rob ge
maakt door Gina Trip tijdens het
maximum.
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De melkweg is gefotografeerd in de
nacht voor de eclips in het plaatje
Tropic ca. 10km van de eclips waar
neemplek. Let op details als in Scor
pio en in het hart van de melkweg.

Daarna ging de zon nog mooi en ge
deeltelijk verduisterd onder. Let op de
boomtoppen.

Eclipsfoto's 3859 vlak voor T2 en
3881 tijdens T2, om 19:29 uur. Let op
de Bailey's Beads.

Eclipsfoto's 3945 vlak voor T3 en
3951 tijdens T3, om 19:34 uur.
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Is (44) Nysa werkelijk dubbel?
Resultaat van de waarneming van een sterbedekking door (44) Nysa op 20 maart 2012
 
Door Harrie Rutten
 
Het waarnemen van een sterbedekking door een kleine planeet is een riskante bezigheid. Nee, niet dat je gevaar
loopt. Nee, het ‘gevaar’ is wat anders. Doorgaans is de kans op succes erg klein, maar als je succes hebt is het geluk
des te groter.

Wie het programma Occult Watcher
gebruikt weet hoe willekeurig het
aantal sterbedekkingen door kleine
planeten is dat voor een bepaalde
plaats op aarde is verdeeld. Het ene
jaar heb je er 10 in één maand, het
andere jaar nog niet 20 in een heel
jaar.
De kans om een bedekking te zien is
ook vaak heel klein. Immers de
schaduw is niet groter dan die van
het object dat de schaduw werpt zelf.
De ster staat in het oneindige (in
vergelijking met de kleine planeet) en
doorgaans zijn de kleine planeten die
sterren bedekken in de meeste geval
len kleiner dan 100 km. Dit is een
arbitrair getal, maar dat komt
omdat er meer zijn naarmate de af
metingen kleiner zijn. Daarbij komt
ook nog de onnauwkeurigheid van
de baan en heb je een nauwkeurige
baan dan kan de vorm ook nog een
rol spelen omdat veel kleine planeten
onregelmatig gevormd zijn. Eros is
lang en smal en als dan toevallig de
smalle kant naar je toe staat duurt
de bedekking niet alleen korter,
maar is het pad wel breder en dat
maakt de kans weer groter. Alles bij
elkaar een complex geheel om de
waarschijnlijkheid op succes te bere
ken. Daar wordt een keer een apart
artikel aan gewijd.
 
In principe neem ik altijd waar als er
een sterbedekking is voorspeld
waarbij de waarschijnlijkheid meer
dan 0,5% is, tenminste daarmee
houd ik rekening, zo goed en zo
kwaad als het kan, met mijn agenda
met het maken van afspraken. Bij
een lagere waarschijnlijkheid kijk ik
wel, maar is de prioriteit wat lager.
(Niet lang meer want over ca. twee
jaar ga ik met pensioen). Die lage
waarschijnlijkheid lijkt dat een
waarneming niet zinvol is. Mis ge

dacht: in principe zijn de waarne
mingen des te waardevoller naarma
te de waarschijnlijkheid kleiner is.
Immers de geringe waarschijnlijk
heid wil zeggen dat de baan van dat
object nog erg onnauwkeurig be
kend is en als deze dan een ster be
dekt dan is op dat moment de positie
aan de hemel op mas (milli arc se
conds) bekend.
Natuurlijk lijkt het onbevredigend
wanneer je aan een voorspelling ge
hoor geeft en bij de waarneming geen
bedekking gezien hebt. Niet visueel
en ook niet na zorgvuldige analyse
van een video-opname. Bij de maan
is die geringe kans er niet, met uit
zondering dan die van een rakende
bedekking waar je inderdaad een mis
of een gewone bedekking hebt als je
te hoog of te diep ten opzichte van
de maanrand staat met je instrumen
tarium. Maar bij het gehoor geven
aan een voorspelling van een bedek
king door een kleine planeet is het
eerder regel dan uitzondering dat je
geen bedekking ziet. Het nut van die
waarneming is dan altijd nog dat je
zeker weet dat de kleine planeet dan
nooit die positie aan de hemel gehad
kan hebben van de ster die hij moge
lijk zou bedekken. Wetenschappe
lijk gezien dus zijn beide waarnemin
gen, positief of negatief, zeer waar
devol. Maar er zijn grandioze uit
zonderingen.
In het verleden dacht men dat het een
uitzondering was dat een kleine pla
neet een begeleider had of dubbel
was. De astronomen zijn er nu van
overtuigd dat eerder het omgekeerde
het geval is: eerder regel dan uitzon
dering. Zijn de kleine planeten al
gering van afmeting, veelal zijn de
begeleiders nog kleiner. Ondanks dit
maak je dan altijd kans een bedek
king te zien van een begeleider. Im
mers, Linus, de begeleider van Kal

liope, is zo gevonden. Dus overwin
je emoties en ga ook mogelijke be
dekkingen door kleine planeten
waarnemen.
 
De grootste waarde van resultaten
van waarnemingen van sterbedek
kingen door een kleine planeet is dat
je heel nauwkeurig te weten komt
hoe groot het object is. Van de mees
te objecten zijn de afmetingen ge
schat omdat deze vaak maar enkele
tientallen milliboogseconden zijn.
De afmeting(en) worden geschat op
basis van de afstand van het object
tot de zon en die tot de aarde, de fase
hoek. Door het spectrum te vergelij
ken met dat van de zon kun je een
indruk krijgen welk oppervlak dat
het heeft en dan kun je inschatten
hoeveel licht dat er gereflecteerd
wordt. Een hele belangrijke is het
gedrag in zijn baan want die geeft een
indruk over de massa van het object.
Dit allemaal samen leidt tot een be
paalde inschatting die vaak verras
send goed is maar ook soms dras
tisch kan afwijken.
 
Voor 20 maart 2012 was er weer zo’n
voorspelling in Occult Watcher
waarbij (44) Nysa een ster zou be
dekken. Deze viel op want dit keer
zou het echt een hele interessante
bedekking worden, zij het met enke
le niet te verwaarlozen kanttekenin
gen.
Wat het interessant maakte: Het
nummer laat al zien dat Nysa een
‘oud’ object is. Dat wil zeggen dat de
baan goed bekend is. Daardoor is de
onzekerheid veelal op voorhand al
klein. Voor mijn locatie was de kans
op een bedekking groter dan 67%.
Die ‘score’ had ik nog maar twee keer
eerder gehad en ook nog wel op onze
trouwdag in 2008 ’s avonds, maar
toen had ik te veel wijn op en geen
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waarneming gedaan. De andere was
2009 ’s ochtends en toen had ik bij
599 Louisa een positief resultaat, sa
men met nog 7 andere waarnemers
waaronder onze leden Henk de
Groot en Eberhard Bredner. De
centrale lijn van het schaduwpad van
(44) Nysa liep slechts 4 km ten noor
den van mijn observatorium en dat
terwijl hij een geschatte diameter
heeft van 99 km. De ster die hij zou
bedekken is helder, maar liefst
m=10. Dat zo’n heldere ster bedekt
wordt is niet vaak. Maar zoals altijd,
geen voordelen zonder nadelen. Die
nadelen waren niet mis. (44) Nysa
zelf is ook helder, m=11,9. Dan is de
lichtval bij een bedekking niet zo
groot dan wanneer het een hele

zwakke, zelfs onzichtbare, kleine
planeet is. Maar in dit geval zou de
lichtval 2,1 magnituden zijn en dat is
heel goed te doen. Door de grote
afmeting werd een maximale duur
voorspeld van 5,5 seconden. Gunstig
staat ook de maan, die is maar voor
6% verlicht en staat op een afstand
van 56°. Die kan dus geen kwaad
doen. Moeilijk wordt het gemaakt
door de positie aan de hemel. Tijdens
de bedekking staat de ster slechts op
een hoogte van 17°, bij toeval net in
het gebied aan de kim waar mijn
horizon het diepste ligt. Wat een
toeval!
Maar wat maakt het dan echt moei
lijk? Dat is onze bron van energie: de
zon! Die staat ten tijde van de bedek
king slechts 6° onder de horizon en
dan is het natuurlijk de bedoeling dat
je die ster   van de 10e grootte nog
kunt zien. Omdat het aan de ochtend

hemel gebeurt heb je voordeel dat je
de ster in het donker kunt vinden,
volgen en in de gaten kunt houden.
In de avondschemering een ster vin

den van deze helderheid en die zon
hoogte is ondenkbaar. Maar ik wist
dat het moeilijk zou worden. Ik had
in het verleden al vaker gekeken hoe
zwak de sterren zijn die ik zou kun
nen zien als de zon steeds hoger
kwam. Daardoor wist ik dat er een
hele transparante atmosfeer zou
moeten zijn en dat zo laag aan de
horizon. Ook een grote kijker is

nodig en die heb ik, een 14” (356 mm)
Meade. Die is mij nog niet groot
genoeg want ik heb al een grotere
besteld, nl. een 16” (406 mm) ODK
van Orion Optics in Engeland. En
die komt op een montering van Gerd
Weber Feinwerktechniek in Hattin
gen, die bezig is met een nieuwe
montering voor mij: assen van 22 cm,
wormwielen van 45 cm, draagkracht
2x 200 kg want er kan aan allebei de
kanten een telescoop bevestigd wor
den. De 14” wordt dan het contrage
wicht ;-). Alleen de parallactische
kop al heeft een hoogte van ongeveer
1,2 meter! Er komt te zijner tijd na
tuurlijk een artikel in Occultus. Ik
wacht er al drie jaar op en ben be
nieuwd of het de uitspraak ‘vor dem
Winter’ dit jaar lukt! Welk jaar?
Hopelijk 2012.
 
Op bijgaande plaatje is de horizon te
zien met de ster en daar is te zien dat
het een krappe situatie is. Het leuke
van Occult Watcher is dat waarne
mers zich aanmelden en dat iedereen
kan zien wie zich aangemeld heeft en
met kaartjes uit Google Maps ook
kunt zien waar zij zich bevinden. Zo
zag ik dat zich voor de bedekking
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door (44) Nysa zich 11 waarnemers
hadden aangemeld waarvan er acht
binnen de bedekkingszone zaten. Ik
zat het dichtste bij de centrale lijn,
twee bevonden zich in de 1-sigma
zone en één net erbuiten. Ik wist hoe
moeilijk bij mij de waarneming zou
worden, daarom verbaasde het mij
dan ook dat er nog enkele waarne
mers nog verder oostelijk zaten, zij
het wat meer naar het zuiden. Gun
stig daarentegen zaten twee waarne
mers in Engeland die ook niet zo ver
van de centrale lijn zaten en duidelijk
een veel diepere zon hadden. Dat
scheelde zo een graad of 6! Die maz
zelkonten zeg je dan vooraf. Toch
hadden zij pech blijkt later.
De weersvoorspelling die Occult
Watcher bij je post plaatst is zeer
betrouwbaar en die zag er goed uit.
Slechts zelden klopt de voorspelling
niet en als ze dan niet klopt was het
meestal kantje boord, maar dan wel
buiten boord.
 
Occult Watcher geeft ontzettend
veel gegevens, ook dat hij al enkele
keren voordien was waargenomen.
Daar was bij positieve resultaten
geen shift geconstateerd en dat gaf
dus extra hoop op een goed resul
taat. Bij de waarneming van 8 janu
ari 1981 was er één waarnemer (Jean
Pinson (F)) en die had een positief
resultaat. Op 13 maart 2000 waren
er twee waarnemers in Europa en
daarvan had Raymond Dusser (ja,
die van de waarschijnlijkheidsbere
keningen) een flash. Op 5 mei 2007
was het een transatlantisch event en
waren er twee waarnemers in Europa
en vijf waarnemers in de USA. Van
de laatsten hadden er vier een bedek
king en was een duidelijke ellips
vorm het resultaat. Alle hoop was
dus gevestigd om eindelijk weer eens
een positieve waarneming te zien.
 
Uiteraard bereid ik de waarneming
voor. Dat doe ik met behulp van
Guide, immers er kunnen, om welke
reden dan ook, altijd verschillen
zitten in de voorspelling en de wer
kelijkheid, hoewel zelden, maar ik
heb ze al meegemaakt. Guide liet
zien dat de voorspelling klopte, maar
ook dat er voldoende vergelijkings
sterren zouden zijn. Ook de hoogte

boven de horizon en het azimut
klopte. Duidelijk is wel dat het lastig
zou worden. Bij een donkere hemel
zouden er meer dan voldoende ver
gelijkingssterren in het veld van de
Watec. Met de SCT 14” F/10 Meade
met Optec 0,33x Focal Reducer is het
veld 16,6’ x 10,7’. De ster is magni
tude 10 en in het veld zijn vijf verge
lijkingssterren tussen de m=9,5 en
m=11. Bovendien zou bij een donke
re hemel ook (44) Nysa zichtbaar
blijven tijdens de bedekking. Maar
wat bij een zonshoogte van -6°? Dat
zou een open vraag blijven tot het
tijdstip daar is... en het helder is.
Vervolgens vul ik een zelf samenge
steld formulier in waarin de voor
spelling en de waarneming worden
ingevuld. Zo vergeet ik niets op te
schrijven en heb ik naderhand bij het
uitwerken van de video altijd alle
gegevens bij de hand. Overigens is
het formulier al voorbereid voor
mijn nieuwe telescoop die ik al be
steld heb. Elders in deze Occultus
heb ik het formulier beschreven.
 
Welnu, de bedekking is voorspeld
voor 5h05m00s UT met een 1-sigma
tijdfout van 3 seconden en een maxi
male duur van 5,5 seconden. Om 4h
UT liep de wekker af om aan de actie
te gaan beginnen. De hemel was nog
donker en al snel had ik de ster die
bedekt zou worden in beeld met
daarbij op enige afstand (44) Nysa.
Beide goed zichtbaar. Toen doofde
het sterretje ver voor het bedekkings
tijdstip. Een maantje? Nee, daarvoor
duurde het te lang. Verhip, alle ster
retjes zijn weg. Toch bewolking? Nee
gelukkig niet, het was een van de
coniferen bij de buurvrouw (33 jaar)
die in de weg stond. Enkele minuten
laten werd de ster weer zichtbaar.
Maar... steeds meer sterretjes ver
dwenen in het veld. Oorzaak, de
automatische witbalans van de
Watec 120N stelde zich automatisch
in waardoor de hemel nauwelijks
helderder werd, maar wel dat door
het geringere contrast de sterretjes
verdwenen. De zon kwam steeds
minder diep onder de horizon en het
ochtendgloren maakte plaats voor
een donkere strakblauwe hemel. Dat
duidde op een hoge transparantie en
gaf mij de moed dat de bedekking te

zien moest zijn. Maar wat gaat dat
snel. Op een gegeven moment kon de
witbalans het niet meer aan omdat
er te weinig verschillen waren en
moest ik de belichtingstijd in gaan
stellen en de gain van de camera gaan
veranderen. Raar maar waar: de
belichtingstijd moest langer worden
en de gain kleiner. Zo kon ik de ster
toch blijven zien maar het werd
steeds lastiger. Ik begon al neigingen
te krijgen de waarneming af te bre
ken, maar dat zou zonde zijn. Ik had
de ACH-77, zoals gewoonlijk, ook
aangezet om redundant te zijn met
een visuele waarneming vanaf het
scherm. Dus zou de ster op een stil
staand video in de ruis verdwijnen,
dan had ik nog altijd de visuele
waarneming. Deze is dan wel on
nauwkeuriger, maar beter iets dan
niets.
 
Steeds meer zwakke sterren verdwe
nen van het scherm dat steeds hel
derder werd. Op een gegeven mo
ment werd het contrast tussen he
melachtergrond en de te bedekken
ster zo gering dat ik de raarste kapri
olen moest uithalen om de ster op het
scherm te blijven zien. Het was niet
alleen de belichtingstijd van de
Watec en de gain ervan, nee ook de
helderheids- en contrastknop van de
TV moest ik steeds blijven bijstellen
om maar iets van een glimp van de
ster op te kunnen vangen. Nu werd
zelfs de visuele waarneming vanaf
het scherm moeilijk. Te laat bedacht
ik mij dat zonder focal reducer de
hemel achtergrond veel donkerder
zou zijn geweest. Maar om nu nog
de focal reducer eruit te halen en
opnieuw te focusseren, daar was de
tijd te kort voor. Het zou nog maar
enkele seconden zijn dat de ster be
dekt zou gaan worden. Plots ver
dween de ster en even zo plots kwam
ze weer te voorschijn. Ik noteerde
een tijd van ruim 6 seconden, veel
meer dan de maximale 5,5 seconden
die voorspeld was. O.K. dacht ik,
reactie tijd (ofschoon deze nauwe
lijks invloed heeft op de bedekte
periode).
Dus om 6h23 MET poste ik een mail
op Planoccult dat ik een bedekking
gezien had die langer duurde dan 5
seconden. De overige waarnemers
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wisten dan immers wat de maximale
spreiding van de ligging van het
schaduwpad zou kunnen zijn.
Slechts enkele seconden later kreeg
ik al mijn eigen posting terug via
Planoccult. ’s Avonds zou ik me de
tijd nemen om de waarneming te
analyseren.
 
Toen ik thuis kwam van het werk
was het nog zo licht dat ik in de
sterrenwacht nog geen mogelijkheid
zag om een betrouwbare analyse van
de bedekking te doen. Ik moest
wachten tot het donker was om zo
het doven en oplichten van het ster
retje weer te kunnen zien. Dat was
pas na negenen. Het rapportagefor
mulier had ik al zover ingevuld dat
ik alleen nog de tijden zou hoeven in
te vullen. Eindelijk was het zover en
kon ik de video beeldje voor beeldje
afspelen. En jawel om 5h04m53,67s
(inclusief de tijdcorrectie zoals voor
gesteld door Gerhard Dangl) ver
dween de ster. Het was echter al zo
helder geworden dat ik (44) Nysa zelf
niet meer zag. Nu werd beeldje voor
beeldje verder getoetst en ziedaar de
ster kwam al om 5h04m55,74s weer
terug. Dat was geen ruim zes secon
den zoals ik vanochtend met de
ACH-77 gemeten had maar luttele
2,1s. Hoe kan dat nou? Terugspoelen
en begon het circus weer opnieuw.
Op een gegeven moment ontdekte ik
dat de helderheid van de ster zwak
ker was na de bedekking dan voor
de bedekking. Aan de instellingen
van de camera was niets gewijzigd,
dan toch maar eens verder gaan. En
ja, de hemel veranderde snel, maar
zo’n groot verschil in 2,1s was toch
wel erg veel. Ik ging beeldje voor
beeldje verder en zag tot mijn niet
geringe verbazing dat om 5h05m00.03s
(ook weer met de correctie van
Dangl) de ster in zijn oude glorie
weer verscheen. Een terugkeer was
in twee stappen. Dit kon niet en heb
dan ook de video een twintigtal
keren herhaald en de tijdstippen van
een zwakkere weder keer en de vol
ledige blijf staan waar die op stond.
Wat rapporteer je dan naar Planoc
cult. Dat was niet lang nadenken.
Gewoon publiceren en afwachten ik
kan immers niet meer doen dan wat
ik zie op de video-opname.

Die waarneming poste ik om 21h23
maar Planoccult. Planoccult stuurde
de waarneming om 21h31 uit. Wie
schetst mijn opperste verbazing toen
ik om 21h57 een e-mail kreeg van
Felipe Braga Rigas van het Observa
tório Nacional in Rio de Janeiro.
Volgens hem zou deze waarneming
een reeks waarnemingen met de
Hubble Telescope bevestigen dat de
kleine planeet Nysa een dubbele
kleine planeet was. Hij vergezelde de
mail met een artikel waarin dat dui
delijk stond. Nou dan wordt je knap
zenuwachtig en controleer je de
video nog enkele malen en kwam
telkens weer tot dezelfde conclusie.
 
Wetende dat van de originele video
op de harde schijf naar een kopie op
een DVD of een geheugenkaartje
behoorlijk wat verloren gaat toch
maar proberen. En helaas, van de
hoge resolutie waarmee de HDD-
recorder het opgenomen en weerge
geven had bleef op het geheugen
kaartje niets over. Dan toch maar

met dat ding naar mijn werkkamer
in huis toe en dan maar afspelen en
digitaliseren met Virtual Dub op de
PC. Ook daar ging heel veel verloren
en was het sterretje nauwelijks te
zien. Op het origineel heb ik vervol
gens opgemeten waar de ster moest
staan ten opzichte van de tekst en
had als controle middel de ster van
m=9,5. Deze kon ik ook gebruiken
als ik moest schalen. Het bleek ook
nodig te zijn. Omdat het signaal een
hele slechte SR-ratio (signaal-ruis)
had, was het een hele wilde grafiek
die Limovie uitspuugde. Ik moest
een groot aantal keren die ROI (re
gion of interest) en de instellingen
van Limovie verschuiven, instellen
etc. voordat ik een goede meting had
waar de bedekking duidelijk te zien
was. Het was nu ook duidelijk dat ik
de verschijning in twee trappen zag.
Gelukkig! Maar er zat wel ontzet
tend veel ruis op de meting. Niet
verwonderlijk, want het dageraad
zorgde voor heel veel licht informa
tie. Mogelijk dat de transparantie
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van de atmosfeer toch parten ge
speeld had. Pogingen om met de re
ferentie ster een correctie uit te voe
ren mislukte helemaal.
Na enig zoeken en zorgvuldig zoe
ken welke beeldjes bij elkaar hoor
den werd die grafiek bekeken. Ook
daar vond je heel duidelijk de twee-
traps wederverschijning. Er waren
ook enkele inzinkingen door... ja
wat?  Ze waren erg kort, dat kunnen
geen wolken zijn dus zal dat wel
scintilatie geweest zijn.
 
In ieder geval was duidelijk wanneer
de ster verdwenen was, om
5:04:53.86 en om 5:05:00.22 weer
volledig tevoorschijn (inclusief de
tijd correctie zoals aangegeven door
Gerhard Dangl op zijn website).
 
Helaas kwam er maar één tweede
waarneming binnen van een mis van
Otto Farago uit Stuttgart. Hij was
de waarnemer die net buiten de 1-
sigma zone zat. De andere waarne
mers hadden afgehaakt. Of de ster
kwam niet boven hun horizon uit of
was vergaan in de gloed van het
ochtendgloren want bij deze lage
zondiepte telt bijna elke boogmi
nuut. De twee Engelse waarnemers,
die in principe mijn waarneming
fantastisch hadden kunnen onder
steunen omdat ze daar een veel don
kerdere hemel hadden gehad (ver
schil in geografische lengte ca. 7°)
hadden beide pech. Bij de een zat de
ster in de bomen van de buurman en
bij de andere was het bewolkt!
 
Overigens in het artikel dat ik van
Felipe Bagra Ribas gekregen had
stonden plaatjes van de uitwerking
van licht-curves van (44) Nysa.
Enerzijds als langwerpig object, an
derzijds als dubbelobject waarbij de
twee componenten tegen elkaar
zaten. Na enig zoeken op het internet
vond ik nog meer artikelen waar
vermoed werd dat (44) Nysa dubbel
was. Het oudste dat ik vond was uit
1979! Daar werd zelfs beweerd dat
de onderlinge afstand slechts 0,08
boogseconde zou zijn. Zou dit dus
werkelijk de bevestiging zijn van het
binaire karakter van (44) Nysa?
De twee belangrijkste plaatjes in het
artikel “Asteroid observations with

the Hubble Space Telescope; Dupli
city search and size measurements
for 6 asteroids” uit Astronomy
Astrophysics 2003 zijn in dit artikel
opgenomen.
 
Wat nog spijtiger is dat als ik geen
focal reducer gebruikt had, de he
melachtergrond ruim een factor 9
donkerder geweest was (1/0,332).
Dat is een verschil van 2,4 magnitu
den! Mogelijk dat ik dan wel enkele
vergelijkingssterren gezien had,
daarbij wel te bedenken dat het veld
een factor 3 kleiner geweest was, of
qua oppervlak ook een factor 9.
Echter, dan moet de telescoop op
nieuw gefocusseerd worden en dat is
niet snel gebeurd, want het verschil
in spiegelpositie met focal reducer en
zonder reducer is heel groot. De
onscherpte is zo groot dat je geen ster
meer ziet. Ik ga dus afstandbussen
laten maken zodat ze homofocaal
zijn aan de SCT 14” zonder focal
reducer, die met een reducer van 0,5x

en die van 0,33 keer. Dan is snel
wisselen mogelijk.
 
Wat ik graag nog zou willen hebben
is een echte videograbber met grote
diepgang en zonder dat het beeld van
de Watec in kwaliteit achteruit gaat.
Maar helaas, dan kom je in de (se
mi)-professionele wereld terecht en
dan zijn het dure kaarten, sorry, hele
dure!
 
Wanneer heb je een volgende kans
om een bedekking door (44) Nysa te
zien. Dit jaar is er een (geweest) op
18 juni in Zuid Amerika en het uiter
ste zuiden van Nieuw Zeeland. Dat
is dan een bedekking van 7,9 secon
den met een lichtval van 0,34 magni
tuden en op 2 oktober in centraal
Zuid-Amerika en de westkust, iets
ten zuiden van de evenaar van Afrika
met een bedekkingstijd van 4,9 se
conden en een lichtval van 0,97
magnituden. Wanneer is de volgen
de hier in de buurt?
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Die vraag stelde ik tijdens de Klein
planetentagung in Berlijn op 2 juni
j.l. en enkele dagen na deze bijeen
komst kreeg ik een mail van Otto
Farago dat er op 19 september 2017
(!) een bedekking zou gaan door
Spanje. Helaas zijn er dan weinig
referentiesterren, maar de hemel zal
donker genoeg zijn om met een fo
calreducer te kunnen werken want
de zon staat dan 35° onder de hori
zon.
 
De vraag is natuurlijk waarom bij de
vorige bedekkingen geen dubbel-ka
rakter is waargenomen.
Dit kan vier oorzaken hebben. De
twee componenten kunnen voor el

kaar of achter elkaar staan, bij een
visuele waarneming was het verschil
te klein om te zien, of door onoplet
tendheid helemaal niet opgevallen.
Bij mij was duidelijk dat bij de visu
ele waarneming vanaf het scherm het
derde geval aan de hand, mede door
de uiterst heldere hemel tijdens de
bedekking. Dan zie je meteen de
waarde van een digitale waarne
ming.
Daarom: heb je een Watec 120N, heb
je een telescoop waarmee je gemak
kelijk de te bedekken ster kunt vin
den en kun je tegenvallers verdragen,
dan is het waarnemen van (poten
tiële) sterbedekkingen door kleine
planeten wellicht een nieuwe uitda

ging voor je. Abonneer je op Occult
Watcher en probeer de smaak te
pakken te krijgen. Heb je die, dan
laat het niet meer los.
Ik ben benieuwd naar volgende
waarnemingen.
 
Jammer genoeg ga ik dit jaar niet
naar de ESOP (in Pescara in Italië)
wegens privé omstandigheden, an
ders zou er een leuke gedachtewisse
ling zijn met de aanwezigen. Ik pro
beer Costantini Sigisondi, de organi
sator van de ESOP over te halen om
een skype presentatie te doen, net
zoals Atze Herder in 2011 de Sterbe
dekkersdag bijwoonde vanuit Zuid
Afrika. Maar zover zijn we nog niet.
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Prediction and Observation notes
Door Harrie Rutten
 
 Ofschoon tegenwoordig bijna alles digitaal kan, doe ik de voorbereiding van mijn waarneming van een sterbe
dekking door een kleine planeet nog altijd analoog op een papiertje. Tot voor kort schreef ik het altijd op een
uitdraai van Guide die ik op het voorspelde tijdstip had opgemaakt. Ik merkte echter dat ik soms vergat na de
waarneming zaken op te schrijven en moest weer naar de sterrenwacht om bijvoorbeeld de instellingen van de
camera op te schrijven. Of ging bijna de mist in omdat de voorloop of naloop te kort had kunnen zijn. De voorloop
hoeveel seconden voor de voorspelde bedekking kritisch naar het scherm kijkt of je een bedekking ziet en hoe lang
je daarna doorgaat noem ik dan maar naloop. Ik start een opname veel eerder en ga veel langer door dan 3 sigma
(immers de error in tijd is een 1-sigma waarde) maar omdat ik ook visueel vanaf het scherm time zijn dat wel de
getallen wanneer ik extra goed moet gaan opletten. Ik doe altijd zo’n redundante waarneming voor het geval de
opname mislukt. Het is me in het verleden al een paar keer gebeurd. Daardoor heb ik toch nog een positieve
waarneming gehad bij (747) Winchester op 1 mei 2008 en (599) Luisa op 29 december 2009!

Bijgaand dus het formulier dat ik
opgesteld heb.
De meeste regels spreken voor zich,
toch enkele toelichtingen.
Bij “Star” staat naast ‘mv’, dat staat
voor visuele magnitude, ook ‘mr’.
Dat staat voor de magnitude in rood
omdat de Watec 120N(+) gevoelig is
tot meer dan 1000 nm. Daardoor ziet
de sterrenhemel er met de Watec,
maar ook met de Mintron of Lume
ra er helemaal anders uit en moet je
zoeken naar patroontjes en niet op
basis van de helderheid.
 
Bij “Magnitude Drop Visible” staat
Probable. Er is een overgangsgebied
wanneer een bedekking wel of niet te
zien is. Wel is als de magnitude val
meer dan 1 magnitude is en langer
duurt dan 0,5 seconden, maar dan
kun je onmogelijk met een stop
watch timen. Niet zichtbaar zijn
magnitudenvallen minder dan 0,5
magnitude. Daartussen is afhanke
lijk van je conditie en andere omstan
digheden zoals dunne bewolking,
maanlicht en geen stabiele ster door
een slechte seeing als belangrijksten.
Dus, als je geen bedekking gezien

hebt, kan die er wel zijn. Zie de re
cente waarnemingen van Jan Maar
ten en die van Nysa door mij en zeker
niet te vergeten de hele zwakke licht
afval (slechts 0,2 magnitude) van
Henk de Groot.
 
Heb je meer telescopen of camera’s
dan kun je hetzelfde formulier ge
bruiken. Maar die kunnen een ande
re brandpuntsafstand hebben al of
niet met een focal reducer (als je er
meerdere hebt) en de chips kunnen
ook verschillend zijn en dan is het
beeldveld in je telescoop anders.
Dit is ook van belang om in Guide
het juiste frame te kunnen instellen
zodat je weet wat je op het scherm
kunt verwachten.
 
De integratietijd is van belang bij het
uitwerken van de opname met Limo
vie en voor het bepalen van de tijd
stippen is de tijdcorrectie van belang.
Om die niet elke keer op te hoeven
zoeken, staan ze op het formulier.
Bij de Watecs heb je nog twee instel
lingen voor de Gain. Die bepalen
ook een stuk de gevoeligheid en het
contrast. Dat kan van belang zijn bij

Limovie. Daar kun je nog wat doen,
echter alleen gain instellingen die
groter zijn dan 1. Een laag contrast
is niet te verbeteren.

De tijd die je noteert voor de werke
lijke opname is belangrijk voor een
eventuele voorlopige rapportage.
Daarna ga je het uitwerken en volgt
het resultaat.
 
Uiteraard is het locale weer van be
lang, de transparantie van de atmos
feer en de stabiliteit van de ster. Hoe
hoger de stabiliteit van de ster des te
nauwkeuriger de meting. Let wel,
vergelijkingssterren mogen nooit
verzadigd zijn!
 
Dan natuurlijk waar je jouw waar
neming in je digitale administratie
kunt vinden.
 
 Een extraatje wat ik doe is de GPS
positie. Daar noteer ik bij La en Lo
de fractie van de minuut in Latitude
en Longitude. Naarmate het aantal
waarnemingen toeneemt, neemt ook
de nauwkeurigheid van je eigen po
sitie toe.
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De sterbedekkers quiz
Door Henk de Groot
 
Op de laatste sterbedekkersdag hebben we een quiz gedaan, en tijdens het nalopen van de antwoorden kwam er
zo hier en daar toch wel wat discussie los. Hierbij staan nogmaals de vragen (dik gedrukt) met de antwoorden,
waarbij het juiste antwoord vet gedrukt staat. Daaronder, in cursief, een beknopte uitleg. Als jullie nog willen
reageren op het een of ander, dan graag. Voor de leden die er niet bij waren op deze dag, dit heb je gemist. Kijk er
ook eens naar. Misschien dat de vragen nu eenvoudig lijken, maar vergeet niet dat ze onder hoge tijdsdruk beant
woord moesten worden.
 
1. Wanneer begint een bedekking of eindigt een bedekking
A. Als de buitenomtrek van de beide objecten elkaar schijnbaar raken.
B. Als de buitenomtrek van de bedekker het middelpunt van het te bedekken    lichaam schijnbaar raakt
C. Als de bedekker het te bedekken object net schijnbaar volledig heeft bedekt of het te bedekken object er net
weer onder vandaan komt.
D. Als beide objecten niet meer van elkaar te scheiden zijn.
 
2. Bij welke helderheid wordt je geacht het tijdstip te noteren als begin of einde bedekking?
A. Zodra de ster begint te verzwakken (bij het bedekken) of vrijwel weer terug op zijn oude helderheid is.
B. Zodra de helderheid is gedaald tot de helft van de helderheid van voor de      bedekking en tijdens volledige bedek
king. Bij verschijnen hetzelfde.
C. Zodra de helderheid is gedaald tot de 25% van de helderheid van voor de           bedekking en tijdens volledige
bedekking. Bij verschijnen hetzelfde.
D. Zodra de helderheid niet verder meer zakt.
Strikt genomen komen de antwoorden op vraag 1 en 2 niet altijd met elkaar overeen, hoewel het wel zo in het algemeen
wordt gesteld. Wanneer de Maan of een ten opzichte van de ster grote planetoïde de ster bedekt zal bij benadering de
helft van de ster afgedekt zijn, en de helderheid dus 50% bedragen. Echter wanneer de Planetoïde klein is ten opzich
te van de ster (of de ster groot ten opzichte van de planetoïde), is de helderheid nog niet afgenomen tot 50% tijdens
het bedekken. Ook een onregelmatige Planetoïde houdt zich niet netjes aan de regel.
Indien diffractie optreedt, zou C (25% uitdoving) het goede antwoord zijn. Diffractie is zelden waarneembaar, en is
een soort buigingsfenomeen van licht rond de rand van de planetoïde. Het is herkenbaar aan het vlak voor de bedekking
plotseling één of meerdere keren helder worden voor uitdoving. Dit treedt ook op bij de wederverschijning.
 
3. Vaak is de ster alleen zichtbaar voor en na de bedekking, maar niet tijdens de bedekking. Je kunt dan niet of erg
moeilijk nagaan wanneer een bepaalde helderheid tussen begin helderheid en helderheid tijdens bedekking bereikt
wordt. Dat kan (grote) fouten in de tijdsvaststelling geven. Is dat erg?
A. Ja, dat is erg. Er kunnen grote tijdfouten optreden.
B. Nee, dat is niet erg. De tijdfouten vallen in het niet ten opzichte van de    nauwkeurigheid die je kunt bereiken
bij het waarnemen.
C. Het is alleen erg bij heldere sterren.
D. Het is alleen erg bij zwakke sterren.
Ook dit is een antwoord wat in de regel wel opgaat, maar niet altijd. Een heldere ster zal vaak nabij staan, of groot
zijn. In beide gevallen heeft de ster een meetbare diameter, en zal de afzwakking geleidelijk verlopen. Denk hierbij aan
de bedekking door Roma, nu bijna twee jaar geleden. Ook een planetoïde die ten opzichte van de ster schijnbaar erg
langzaam beweegt kan bij een relatief kleine ster toch een geleidelijke uitdoving geven.
Feit is wel dat bij een bedekking van een zwakke ster door een nog veel zwakkere (onzichtbare) planetoïde een gelei
delijke uitdoving niet zichtbaar zal zijn, tenzij de waarnemer een telescoop heeft van enkele meters.
 
4. Op 4 januari 2011 vond er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats tijdens zonsopkomst. Tijdens het maximum
was 70% van het oppervlak van de zon bedekt. Hoe zag de Aarde er uit gezien vanaf de Maan tijdens het maximum
van de zonsverduistering?
Als een sikkeltje.Gedeeltelijk verlicht, met de schaduw van de Maan.Gewoon volledig verlicht.Volledig verlicht maar
met 70% van de normale helderheid.De waarnemer staat met de zon recht achter zich op de Maan, en ziet dus altijd
de vol verlichte Aarde, met daarop iets van de Maanschaduw geprojecteerd. Tijdens de sterbedekkersdag kwam de
discussie op gang of de afzwakking van de maanschaduw wel waarneembaar zou zijn vanaf de Maan, als de bedekking
niet volledig is. In principe is wel 70% van de zon afgedekt, dus de lichtaanvoer naar de aarde is op het maximum toch
70% minder, en dat zou waarneembaar moeten zijn. Er is echter geen scherpe overgang zichtbaar.
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5. Een groot deel van de Apollo astronauten die naar de Maan zijn gevlogen hebben later last gekregen van de oog
ziekte “Staar”. Dit is een gevolg van de kosmische straling die ze hebben opgelopen tijdens de reis. De astronauten
die een tijd in het ISS zitten blijken daar veel minder last van te hebben, ook al blijven ze vaak nog veel langer in de
ruimte. Hoe komt dat?
A. Dat komt later nog wel, het is een lange termijn effect.
B. Het ISS bevindt zich in een lage baan rond de Aarde en wordt daardoor beter         beschermd door het aardmag
netisch veld.
C. Het ISS heeft dikkere wanden die de astronauten beter beschermen tegen de straling.
D. Door moderne vitamine pillen kunnen de astronauten meer straling hebben voor er nadelige effecten optreden.
 
6. Welke planeet had in 2011 sinds zijn ontdekking precies 1 rondje om de zon afgelegd?
A.  Jupiter
B. Saturnus
C. Uranus
D. Neptunus
Jupiter en Saturnus zijn altijd wel bekend geweest. Uranus werd in 13 maart 1781 ontdekt door William Herschel met
een 6,8” spiegeltelescoop. Uranus gaat in 84 jaar rond, dus die is al verscheidene keren om de Zon gelopen sinds zijn
ontdekking.
Neptunus is op 23 september 1846 ontdekt door waarnemer Galle en zijn collega D’Arrest die de sterkaarten bijhield
op het Berlijnse Observatorium. Neptunus loopt in bijna 165 jaar rond de zon, en was dus in 2011 eenmaal rond.
 
7. De Zon wordt vaak een typische of normale ster genoemd. Als je naar de stermassa kijkt is dat niet helemaal juist.
Hoeveel procent van de sterren is zwaarder dan de Zon?
A. 10%
B. 50%
C. 90%
D. 99%
 
8. Er wordt momenteel gewerkt aan de European Extremely Large Telescope (E-ELT). Deze zal een spiegel hebben
van 42 m diameter, opgebouwd uit 6-hoekige segmenten.
De Gran Telescopio Canarias op La Palma heeft een spiegel met een diameter van 10,4 m en is ook opgebouwd uit 6-
hoekige elementen.
Hoeveel meer licht zal de E-ELT met de 42 m spiegel kunnen vangen ten opzichte van de 10,4 m telescoop?
A. Iets meer dan 2 keer zoveel.
B. Iets meer dan 4 keer zoveel.
C. Iets meer dan 16 keer zoveel.
D. Iets meer dan 32 keer zoveel.
De lichtopbrengst is evenredig met het oppervlak van de spiegel, en dat is evenredig met de diameter in het kwadraat,
dus (42/10,2)^2 = 4,2^2 = ruim 16.
 
9. De kosmische achtergrondstraling is straling die overal in het heelal aanwezig is. We zien deze straling uit alle
richtingen op ons afkomen. Het is uitgezonden door het gas toen het heelal nog heel jong was, zo’n 380.000 jaar oud
(nu is het heelal 13,7 miljard jaar oud). Het heelal werd toen pas doorzichtig voor straling. Dat gas stond toen op het
moment van uitzenden op een afstand van 42,7 miljoen lichtjaar.
Sinds dat moment is het heelal 1090 keer zo groot geworden. Aangenomen dat de gaswolken nog steeds bestaan, op
welke afstand staan ze dan nu van ons vandaan?
A.  39,2 duizend lichtjaar
B. 13,74 miljard lichtjaar.
C. 46,6 miljard lichtjaar
D. 1,5 biljoen lichtjaar
Sinds het gas de straling uitzond is het heelal met een factor 1090 keer groter geworden, dus alle onderlinge afstanden
zijn ook 1090 keer groter geworden. De gaswolk, voor zover deze nog zou bestaan, zou op een afstand staan van 1090 *
42,7 miljoen lichtjaar = 46,6 miljard lichtjaar. Dat betekent ook dat we deze gaswolk nooit meer kunnen zien, immers
hij ligt ver achter onze waarneem horizon, welke op 13,7 miljard lichtjaar ligt (eigenlijk iets minder omdat het heelal
in het begin niet doorzichtig was). Het licht heeft ons nooit kunnen bereiken, en zal ons nooit meer bereiken omdat de
uitdijing ervoor zorgt dat de afstand steeds groter wordt.
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10. De Olbers Paradox.
Deze paradox, genoemd naar de Duitse astronoom Heinrich Wilhelm Olbers, welke in 1823 deze voor het eerst dui
delijk benoemde, zegt dat het ‘s nacht niet donker zou kunnen zijn omdat er zoveel sterren zijn dat we in elke kijkrich
ting wel ooit ergens tegen een ster aan kijken.
Toch is het ‘s nacht wel donker, tenminste als je stadslicht buiten beschouwing laat.
Hoe kan dat?
A. Veel sterlicht wordt geabsorbeerd door donkere nevels en gaswolken, en deze sterren zijn dus nooit zichtbaar.
B. Veel sterren staan ver weg, en dat licht is roodverschoven. Je ziet het dus niet meer als gewoon licht.
C. De meeste sterren staan te ver weg, en zijn daarom erg zwak. Ze leveren daarom geen bijdrage meer aan de
lichtopbrengst om onze nachthemel te verlichten.
D. Veel sterren liggen door de uitdijing van het heelal achter onze waarneem horizon, en zijn daarom niet meer
zichtbaar.
Deze vraag heeft 2 goede antwoorden nl: B en D. Toen ongeveer 350.000 jaar na de oerknal het heelal doorzichtig
werd voor straling, kwam deze van alle kanten op ons af. Deze straling is nu nog steeds zichtbaar als de zeer ver naar
het rood verschoven 3K (achtergrond) straling. We zijn nu een paar jaar verder, en sindsdien is het grootste deel van
het heelal achter de horizon verdwenen, en dus niet meer zichtbaar. De straling hiervan kunnen we op dit moment niet
meer zien.
Antwoord A is niet juist omdat in het geval het sterlicht wel geabsorbeerd zou worden door allerlei gaswolken, deze
gaswolken in temperatuur zouden gaan stijgen, en zelf straling zouden gaan uitzenden.
Antwoord C is ook niet juist. Sterren welke bijvoorbeeld 2 keer zover weg staan, geven 4 keer minder licht vanuit de
Aarde gezien, echter indien je ervan uit gaat de sterren homogeen over het heelal verdeeld zijn, bevat de schil welke 2
keer zover weg staat ook 4 keer zoveel sterren, zodat het één de ander opheft.
 
11. Einstein heeft ooit de later beroemde uitspraak gedaan: “God dobbelt niet”. Waarom zei hij dat?
A.  In die tijd was, naast de alcohol verslaving, ook het gokken een groot probleem in de samenleving. Einstein,
die zelf lid van de bond tegen gokken was, was daar sterk op tegen.
B. In die tijd kwam de leer op gang dat het heelal er zo uitziet omdat de mensen er zijn (anders waren er geen
mensen ontstaan). Dat is het antropisch principe. Einstein geloofde dat niet.
C. In die tijd kwamen de gedachten bovendrijven dat er wel een grote creator zou moeten bestaan, anders was er
geen heelal en waren er ook geen mensen geweest, het creationisme. Dit betekent ook dat er andere heelallen
kunnen bestaan, waar geen (menselijk) leven zou kunnen ontstaan. Einstein geloofde dat beslist niet.
D. Einstein had zelf de Quantum fysica ontdekt; het feit dat materie zich naast golf zich ook als deeltje kon gedragen.
Alleen was nooit helemaal met zekerheid vast te stellen waar of in welke toestand dat deeltje zich precies bevond. Dat
kon Einstein in het begin moeilijk accepteren.
Dit laatste wordt het onzekerheidsprincipe van Heisenberg genoemd. Dat stelt dat men nooit tegelijkertijd precies de
plaats en toestand (massa en snelheid) kan bepalen omdat de waarneming op zich al een verstoring heeft op het
deeltje.
 
12. Hoeveel leden heeft de Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen per 31-12-2011?
A. 28 leden
B. 46 leden.
C. 54 leden.
D. 68 leden.
 
13. De laatste Occultus verscheen in april 2012. Het hoeveelste nummer was dat?
A. Nummer 128.
B. Nummer 108.
C. Nummer 98.
D. Nummer 88.
Vraag 12 en 13 waren opgenomen om te kijken hoeveel leden de stukken voor de jaarlijkse ledenvergadering doornemen
en/of bij zich hebben, en inderdaad, de meeste leden hadden zich goed voorbereid.
 
14. Welk ruimtevaart project stelt het bijgaande logo voor?
A. Kaguya, vooral vergaren topografische gegevens van de Maan.
B. Lunar Reconnaisance Orbiter, maakt hoge resolutie opnames van de Maan
C. Change’e Orbiter, testsatelliet van China
D. Grail, twee ruimtevaartuigen om zwaartekracht van de Maan in beeld te brengen.
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15. Bij het waarnemen van een bedekking met een video camera met time-inserter, waarvan je de opnames vastlegt op
een recorder of harde schijf, moet je altijd rekening houden met tijdvertraging.
Het tijdsstempel van de inserter wat op een videobeeldje staat is niet de werkelijke tijd.
Wat is de oorzaak van de significante tijdsvertraging welke optreedt?
A. De vertraging die optreedt om het tijdsignaal over te sturen van de satellieten naar de time inserter (bij GPS)
of de radiozender naar de time inserter (DCF77), en de berekening in de inserter.
B. Het feit dat een belicht videobeeldje pas na belichting naar de timeinserter gaat, en dat laatste ook even kan duren.
C. De vertraging welke optreedt in de time inserter omdat deze op elk beeldje in      tijdsignaal moet projecteren.
D. Het kost tijd om de video op de harde schijf of tape op te slaan.
De tijdvertraging welke optreedt in een goede GPS time inserter is erg klein, zo’n 0,06 ms. Bij de ouderwetse DCF 77
kan deze wat langer zijn, tot enkele ms.
Voor het vaststellen van de tijd op een videobeeldje moet je altijd het eerste frame of field nemen indien je meerdere
frames geïntegreerd hebt, dus langer hebt belicht dan 20 ms. Het beeld wordt eerst belicht, daarna uitgelezen en ver
volgens verzonden. De tijdsvertraging voor de lengte van de belichting kun je eenvoudig afleiden uit de belichtingstijd
zelf. Heb je bijvoorbeeld 120 ms belicht, en heeft de bedekking in het midden van de belichting plaatsgevonden, dan is
de vertraging hierdoor al 60 ms. 
Vaak kun je niet zeggen of de gebeurtenis in het midden van de belichting heeft plaatsgevonden. Dan neem je wel het
midden van de belichting als moment, maar geef je een andere (grotere) meetonnauwkeurigheid op.
Daarna houdt de camera het beeld nog even vast voordat het uitgestuurd wordt. Dat is erg camera specifiek en te
vinden op bijvoorbeeld de website van Gerhard Dangl.
Het opslaan is verder niet meer relevant, de video is dan toch al voorzien van een tijdsstempel. Wel kan het gebeuren
dat videoframes missen indien te veel gecomprimeerd wordt, of omdat de processor niet snel genoeg kan opslaan (te
trage processor, sterk gedefragmenteerde harde schijf). Dat moet altijd voorkomen worden.
 
 
16. De helderheden van sterren of objecten op een foto of video kun je meten als de som van de pixelsterktes (H).
Je kunt uit pixelsterktes H de relatieve helderheid in magnitudes van een object bepalen binnen redelijke marges.
Hoe doe je dat?
A. 2,5 * log (H1/H2)
B. log (H1/H2)
C. (H1/H2)
D. Kan helemaal niet
De som van de pixelsterktes van één object is evenredig met de hoeveelheid fotonen, dus met het licht, mits de CCD
niet verzadigd is. Is het object erg zwak, dan komt er veel ruis bij vanuit de achtergrondstraling en elektronische ruis.
Daarmee wordt bepalen van de sterkte alleen afkomstig van het object wel lastiger.
De magnitude is gedefinieerd als m 1- m2 = -2,5 log (I1/I2).
Tussen 5 magnitudes zit een helderheidsverschil van precies 100, dus het verschil in één magnitude is dus gelijk aan
2,512 keer de lichtintensiteit.
 
17. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken dat geen bedekking waargenomen wordt van een ster door een plane
toïde, afgezien dat het vaak bewolkt is?
A. De planetoïde gaat er net langs.
B. Waarnemers komen vaak met de auto vast te zitten in de modder.
C. Op het moment van de bedekking zit er net een stekkertje los, of een andere        technische storing treedt op.
D. De ster is niet te vinden.
Helaas gaan de meeste planetoïdes langs de ster in plaats van er voor langs. Maar bedenk wel, omdat dit niet goed
bekend is, is juist de reden ze te gaan waarnemen. Afhankelijk welke bedekkingen je wel of niet waarneemt, mag je er
toch wel vanuit gaan dat je 80% mist.
 
18. Uit bedekkingen van de Zon door Venus kan belangrijke informatie worden gehaald.
Wat is dat en waarom is dat uiteindelijk toch niet gelukt?
A. Uit de overgangssnelheid kan de baansnelheid van Venus worden berekend, en daarmee de massa van de Zon.
Dat lukte niet omdat het moment van intrede/uitrede niet vast te stellen was ivm het black drop effect. De zwarte
Venus maakt dan vervroegd contact met de buitenrand tgv turbulentie.
B.  Uit de overgangssnelheid kan de baansnelheid van Venus worden berekend, en daarmee de massa van de Zon.
Dat lukte niet omdat het moment van intrede/uitrede niet vast te stellen was omdat de Venusbewolking langs de
buitenzijde het zonlicht breekt, en Venus aan de buitenzijde een lichtband te zien geeft.
C. Uit het verschil in overgangstijd kan de parallax van Venus berekend worden, en daarmee de afstand van de Aarde
tot Venus. Uit de derde wet van Kepler volgt dat Venus op ruim 72% van de afstand Zon-Aarde van de Zon moet
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staan. Daarmee kan de lengte van de AE berekend worden. Dat lukte niet omdat het moment van intrede/uitrede niet
vast te stellen was ivm het black drop effect. De zwarte Venus maakt dan vervroegd contact met de buitenrand tgv
turbulentie.
D.  Uit het verschil in overgangstijd kan de parallax van Venus berekend worden, en daarmee de afstand van de
Aarde tot Venus. Uit de derde wet van Kepler volgt dat Venus op ruim 72% van de afstand Zon-Aarde van de zon
moet staan. Daarmee kan de lengte van de AE berekend worden. Dat lukte niet omdat het moment van intrede/
uitrede niet vast te stellen was omdat de bewolking langs de buitenzijde het zonlicht breekt, en Venus aan de
buitenzijde een lichtband te zien geeft.
Eigenlijk is nog maar vrij kort bekend wat de afstand tussen de Aarde en de Zon precies is, oftewel de lengte van de
Astronomische Eenheid (AE). Ook Halley worstelde hiermee. Hij bedacht dat je dit nauwkeurig zou kunnen bereke
nen met behulp van de Venusovergang.
De derde wet van Kepler geeft de verbanden aan van de afstanden van de planeten tot de zon met hun omlooptijden.
De relatie is dat het kwadraat van de omlooptijd evenredig is met de derde macht van de afstand. Deze zijn verder niet
afhankelijk van de planeet massa’s. Staat planeet A vier keer zover weg als planeet B, dan moet hij een weg afleggen
die vier keer zo lang is. (2*PI * R). Doordat A vier keer zo ver weg staat gaat hij langzamer bewegen ( 2 keer zo
langzaam) omdat de aantrekkingskracht van de Zon kleiner wordt op die afstand. De centripetale kracht (M*V^2/
R) moet evenredig kleiner zijn. Het verband is dan omlooptijd^2 = afstand^3 ofwel (4*2)^2 = 4^3.
Als nu de afstand Aarde naar Venus precies bekend is, dan kun je hiermee de afstand Aarde –Zon bepalen, omdat je
uit de derde wet weet dat Venus op precies 72,4% van de afstand Zon-Aarde staat.
Als je de contact tijdstippen van Venus op de Zon meet vanuit twee ver uit elkaar gelegen punten op Aarde, kun je
daaruit de parallax, of wel de verschilhoek berekenen waaronder je Venus vanaf de Aarde ziet. Je weet ook de basis
lijn lengte, en dan kun je de afstand tot Venus berekenen.
Uiteindelijk is dit niet gelukt omdat het contacttijdstip niet precies was vast te stellen vanwege het “black drop” effect.
Nog niet zo heel erg lang geleden is de afstand tot Venus met behulp van radarmetingen zeer nauwkeurig bepaald.
Ook zijn op dezelfde wijze met enkele planetoïden dit soort berekeningen gedaan, zodat de AE nu met grote nauwkeu
righeid bekend is.
 
19. Halley, de ontdekker van de naar hem genoemde komeet, wist dat hij de bedekking van Venus niet meer mee kon
maken. Toch liet hij een klemmende oproep na om na zijn dood, bij de volgende Venusovergang, in 1761 de bedekking
in tijd vast te leggen om daarmee de AE te kunnen berekenen.
Een Britse expeditie zag in Zuid Afrika alleen de uittrede door bewolking.
Een Franse expeditie onder leiding van Le Gentil mislukte helemaal.
Waarom?
A. Le Gentil wilde waarnemen vanuit de Indiase stad Pondicherry, maar dat werd bezet door de Engelsen. Frankrijk
en Engeland waren in oorlog. Hij moest weer terug naar Mauritius, maar de wind zat tegen. Uiteindelijk zat hij tijdens
de bedekking midden op zee, en kon door de golven niet nauwkeurig genoeg waarnemen om er later iets mee te kunnen
doen.
B. Hij werd op zee gevangen genomen door de Engelsen, en bijna een jaar gevangen gezet in de stad Pondicherry
in India. Toen hij vrij kwam was de bedekking voorbij.
C.  Le Gentil wilde waarnemen vanuit de Indiase stad Pondicherry . Hij kwam daar ook aan, maar doordat de
moesson dat jaar ongekend lang doorliep, zat hij tijdens de bedekking nog tegen regenwolken aan te kijken.
D. Tijdens foerageren aan de Afrikaanse oostkust werd hij gevangen genomen door lokale stammen, in een grote
kookpot gestopt en opgegeten.   
Le Gentil (1725-1792) vertrok inderdaad op 26 maart 1760 uit Frankrijk. In juli bereikte hij het eiland Mauritius, en
daar hoorde hij dat Frankrijk in oorlog was gekomen met Engeland en dat Pondicherry belegerd werd door de Engel
sen. Hij bleef in Mauritius, waar hij ook nog dysenterie kreeg. Vervolgens kreeg hij bericht dat het Franse oorlogsschip
La Sylphide zou proberen Pondicherry te heroveren, en Le Gentil vertrok richting India. Na maanden zeilen omdat
de wind tegen was, of er was helemaal geen wind, kwam hij bij India aan, en daar vernam hij dat Pondicherry nog
steeds Engels was. Hij probeerde weer op tijd terug te komen naar Mauritius, maar dat lukte niet en hij moest de
Venusovergang van 1761 vanaf volle zee waarnemen.
Hij besloot de volgende Venus overgang op 3 juni 1769, over 8 jaren, ook maar af te wachten op Mauritius, en bracht
de tijd door met geologisch en biologisch onderzoek. Later bedacht hij dat er in Manilla (Filippijnen) wellicht meer
kans was op onbewolkt weer, en hij voer mee op een Spaans oorlogsschip naar Manilla, waar hij in augustus 1766
aankwam. Daar kreeg hij opdracht van de Franse Academie om toch weer naar Pondicherry te gaan, dat inmiddels
in Franse handen was overgegaan. Een enigszins onbegrijpelijke order omdat daar alleen de uitrede zichtbaar zou zijn.
Hij was daar ruim op tijd, een jaar van te voren. Een klein wolkje net op het moment van de uittrede deed ook deze
poging mislukken. Achteraf hoorde hij dat de lucht in Manilla op dat moment kraakhelder was. Na weer dysenterie
gehad te hebben, zeilde hij naar Mauritius. Op weg van Mauritius naar huis in Frankrijk verloor het schip bij Zuid
Afrika een mast, en kwam hij terecht op het eiland Réunion, waar hij moest wachten op een Spaans schip om terug te
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varen naar Mauritius. Daar kon hij uiteindelijk meevaren met een Spaans oorlogsschip naar Spanje, waarna hij in
augustus 1671 aankwam in Cadiz. Het laatste stukje over de Pyreneeën moest hij nog lopen, en eindelijk in oktober
1771 was hij weer thuis. Intussen was hij dood verklaard, en al zijn spulletjes waren verkocht. De Academie demoteer
de hem tot “veteran”, omdat men ervan overtuigd was dat hij met zijn werk nalatig was geweest. Uiteindelijk is het
toch goed gekomen; hij kreeg een goede baan bij het Observatorium van Parijs, trouwde en kreeg nog een dochter.
Een andere Franse astronoom, Lalande, heeft uit alle waarnemingen van alle expedities uit 1761 en 1769 nog geprobeerd
de lengte van de AE te berekenen. Hij kwam uit op 153 miljoen km, toch geen slecht resultaat voor die tijd. 
 
20. Naast bedekkingen door de maan en door planetoïden vinden er ook nog veel andere bedekkingen plaats. Belang
rijk zijn oa de bedekkingen of overgangen van planeten over sterren. Deze worden bijvoorbeeld waargenomen door de
Kepler satelliet. Een overgang van een aardachtige planeet over een zonachtige ster verzwakt het licht met 0,0084%.
Waarom kan dit alleen vanuit de ruimte waargenomen worden
A. Op aarde heb je teveel last van hemelachtergrond verlichting tgv lichtvervuiling, waardoor deze kleine lichtva
riaties er niet uit te filteren zijn.
B. Op aarde heb je teveel last van turbulentie, en je moet daarom minimaal op 2 golflengte gebieden die wat verder
uit elkaar liggen waarnemen (geel en ver UV). De aardatmosfeer is niet doorlaatbaar voor ver UV.
C. Op aarde is het vaak bewolkt, zodat je geen echte waarneemreeks op kunt bouwen.
D.         Op aarde heb je teveel last van turbulentie, en je moet jarenlang continu elke 2 uur waarnemen.

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

Quaoar
Op 17 april hebben Harrie Rutten,
John Sussenbach en Jan Maarten
Winkel naar (50000) Quaoar geke
ken, maar hadden geen bedekking.
De schaduw liep waarschijnlijk over
centraal Afrika.
 
Vladimir
Op 25 april heeft Jan Maarten Win
kel naar (1724) Vladimir gekeken,
maar had geen bedekking.
 
Echeclus
Op 26 juni werd door Jan Maarten
Winkel een bedekking waargeno
men door centaur (60558) Echeclus,
met een duur van 2,52 seconden. Het
betreft hier een grote komeetkern

met een sporadische komeetactivi
teit. Deze planetoïde staat ook be
kend als komeet 174P, en heeft een
periode van 35 jaar. De volgende
perihelium (op een afstand van 5,8
AE) is in 2015. Jean Lecacheux
noemde mijn waarneming een zeld
zaam succes! Zie figuur 1 voor de
lichtcurve.
 
Het afgelopen kwartaal
Op 28 maart werd door Garcia en
Schnabel (Spanje) een bedekking
door (47) Aglaja waargenomen met
een duur van 10,45 en 6,78 seconden.
Zie figuur 2 voor de koorden.
Op 16 april werd door 5 waarnemers
vanuit Spanje en Frappa (Frankrijk)

een bedekking door (25) Phocaea
waargenomen met een duur van 1,10
tot 5,46 seconden.
Op 18 april werd door Frappa
(Frankrijk) met de TAROT tele
scoop een bedekking door (156)
Xanthippe waargenomen met een
duur van 3,51 seconden.
Op 21 april werd door Frappa
(Frankrijk) een bedekking door
(203) Pompeja waargenomen met
een duur van 2,92 seconden.
Op 23 mei werd door Janik, Moravec
en Smid (Tsjechië) en Dangl (Oos
tenrijk) een bedekking door (240)
Vanadis waargenomen met een duur

Figuur 1.
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Figuur 2.

Figuur 3. 
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van 1,7 tot 2,62 seconden. Zie figuur
3 voor de koorden.
Op 30 mei werd door Vagnozzi (Ita
lië) een bedekking door (2235) Vit
tore waargenomen met een duur van
2,21 seconden.
Op 1 juni werd door Casas, Perello/
Selva en Schnabel (Spanje) een be
dekking door (1015) Christa waar
genomen met een duur van 8,96 tot
9,04 seconden.
Op 21 juni werd door Juan (Spanje)
een bedekking door (489) Comacina
waargenomen met een duur van 0,40
seconden.
Op 23 juni werd door Delincak (Slo
wakije) een bedekking door (505)
Cava waargenomen met een duur
van 1,2 seconden.
 

Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 2
bedekkingen geselecteerd. De plane
toïde Nata kan een positieve waar
neming opleveren voor NEDER
LAND. De bedekkingsduur is wel
16 seconden. De ster staat in het
beeldveld van Hamal (alfa Ari).
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.

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Ma/di 14-08 00.12 15 98 414 Liriope 75 km 15.5 Israël

Zo 02-09 21.21 22 80 1086 Nata 71 km 14.7 NEDERLAND

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Ma/di 14-08 TYC 0061-00501-1 09.4 03h04m.4 06º39’ 6.1 6s

Zo 02-09 TYC 1758-00894-1 10.0 02h06m.5 23o16’ 4.6 16s

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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