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Redaktioneel
Op 4 mei wordt de Sterbedekkers
dag georganiseerd. Deze zal dit
keer plaatsvinden in Arcen. In
dien u een bijdrage (voordracht,
demonstratie e.d.) aan deze dag
heeft, kunt u dat bij Jan Maarten
Winkel melden.
Op de Sterbedekkersdag zal ook
de algemene leden vergadering
gehouden worden. De vergader
stukken vindt u in dit nummer.
 
Dit jaar wordt ESOP XXXIII
(European Symposium on Oc
cultation Projects) gehouden in
Praag, Tsjechië. Het symposium
vindt plaats van 29 tot 31 augus
tus. Meer informatie is te vinden
op het internet op pagina:
            http://www.planetarium.
cz/ESOP33/

Dan nog als laatste: als u de con
tributie voor 2014 nog niet vol
daan heeft, dan graag zo spoedig
mogelijk overmaken. De contri
butie voor 2014 bedraagt 20 Euro.
 
Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.
 
Jan Maarten Winkel
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Rakende sterbedekkingen die ik heb meegemaakt
Door Boelie Boelens
 
In 1969 begon ik zo’n beetje met de sterrenkunde, toen de eerste mens op de maan was geland. Later in 1977 kreeg
ik mijn eerste kijker, en heb ik ergens in mei voor het eerst een planeet gezien, en wat voor één: Saturnus. Toen
was ik niet meer te stoppen, zo mooi... In 1978 leerde ik voor het eerst iemand kennen die sterrenkunde ook mooi
vond, en in 1979 nog een paar jongens, waaronder Eric Limburg. Een aantal van de vereniging wel bekent.
Voordat ik hun kende, had ik al 2 Aldebaranbedekkingen gezien (ergens in april en in september meen ik me te
herinneren).

Eric vertelde dat rakende sterbedek
kingen nog veel spectaculairder
waren. Daar had ik wel oren naar.
Op 30-12-1979 zou er één plaatsvin
den, ergens in de buurt van Haaks
bergen. Eric was daar zo fanatiek
mee bezig, en probeerde de grootste
aktie in West Europa voor elkaar te
krijgen. Zo’n 33 man zouden er op
afkomen, waaronder Ellen Papen
burg, afdeling Eemsmond (oa Wim
Zanstra); Hennie Gosemeijer van
Volkssterrenwacht Twente; andere
jongens van Twente; andere NVWS
afdelingen, en ik meen ook dhr.
Schmidt en zijn vrouw, maar dat
weet ik niet meer.
Helaas is het niet doorgegaan, door
het slechte weer.
Ik weet wel dat we de lijn hebben
uitgemeten, maar dat was het dan
ook. Heel erg jammer.
De volgende gebeurde een jaar later:
op 1-12-1980 was er een rakende
bedekking in de buurt van Dene
kamp. 7 Virginis van 5,2 werd daar
rakend bedekt. Deze keer was het
helder.
Eric, Jos Warmerdam en zijn vader
en ik gingen die ochtend.
Het gebeurde omstreeks 3.30 Een
klein clubje, maar het was voor mij
een ervaring rijker. Ik heb het sterre
tje voorbij zien scheren met een hele
korte bedekking; eigenlijk meer een
blink. Eric zag een totale bedekking
en Jos geen bedekking.
Echt bijzonder om mee te maken. De
grote klapper kwam een paar maan
den later, toen de heldere ster Alde
baran rakend zou worden bedekt.
En wat bleek: hij ging pal over ons
huis!!! Ik kon het bijna niet geloven.
Er werd uiteraard een actie op touw
gezet. De jongens gingen waarne
men ergens buiten Emmen, en ik
bleef uiteraard thuis. Het werd een
groot succes. Toen had ik nog een

115mm Newton en ik keek met 200x!
Waanzinnig in één woord!!! Ik heb
de ster 5x aan en uit zien gaan en
blinks en lichtverzwakkingen etc.
etc. Hadden we toen maar video,
maar ja... Sindsdien wil ik dus zoveel
mogelijk rakende bedekkingen zien,
zo bijzonder is dit.
Maar ja, het vergt veel voorbereidin
gen. Eric was in het begin erg fana
tiek, maar door tijdgebrek (hij ging
studeren) kwam het er niet meer van.
Jos nam het over. Later zou Andy
Benjamins ook een aantal doen, en
weer wat later Hans Govaarts. Veel
van de acties vielen in het water, of
de lijn klopte niet of er gebeurde
andere gekke dingen. Echt dat één
perfect geslaagt is zou nog vele, vele
jaren duren...
(Regulus op 7-10-07, echt waar!!!, in
MIJN beleving!!!)
Toch wil ik jullie die verhalen niet
onthouden. Ik zal een kleine samen
vatting maken, wat ik meegemaakt
heb bij die rakende sterbedek
kingakties. Adri kon er ook wat van
(in Gorredijk) of Henk Bril. Maar
dan hebben jullie mij nog niet
gehad... Vandaar dat ik dat nou wel
wil vertellen.
De akties vanaf het begin zijn dan
ook:
30-12-1979; 1-12-1980; 12-2-1981;
14-12-1983; 16-10-1984;
19-2-1986; (8-5-1987); 1-4-1990;
6-4-1992; 6-8-1993; 29-7-1997;
7-10-2007; 21-10-2007; 8-2-2014
2 ervan zijn sterren van de eerste
magnitude. Dat was op 12-2-81:
Aldebaran; en op 7-10-2007: Regu
lus. Bijna had ik ook die van Spica
en Antares kunnen zien, ware het
niet dat het weer waardeloos was.
Die van Spica was op 12-5-1995 in
Frankrijk, waar Eric en ik naar toe
wilden gaan. Het gutste van de
regen, dus werd daar van af gezien.

Ook die van Antares op 4-2-2005 in
Zuid Holland ging volledig de be
wolking in. Eric heeft wel een andere
Antaresbedekking gezien in Austra
lië. Bijna had ik zelf nog een rakende
Aldebaranbedekking gezien op
28-2-1998 op Venezuela, ware het
niet dat hij op minder dan een boog
minuut voorbij scheerde. Op de An
tillen was ie wel rakend. Jan Maarten
Winkel en John Neuféglise waren er
toen ook bij, toen we daar waren
voor een totale zonsverduistering.
Maar goed, ik dwaal af...
We gaan eerst terug in de tijd. Die
van 1979, 1980 en 1981 heb ik al
gehad.
14-12-1983: om 20h26m UT van 35
Cet van magn. 6,8 aan de verlichte
kant. Maan 0,75 +. Kun je eigenlijk
wel shaken. Wisten wij veel. We
wilden het toch proberen. Dus Jos
Warmerdam, Inus Wever en ik. We
zaten in de omgeving van Oranje
dorp nabij Emmen. Het was helder,
maar ondanks dat ik een 26 cm Cas
segrain had, was het niet te doen.
Ook de gure wind en het felle maan
licht. Helaas pindakaas.
 
16-10-1984: 22h57m UT; 39 Gem
van magn. 6,1 ; donkere kant; maan
0,60- op 21 graden hoogte!! Hier
zaten wij in de buurt van Gieten.
Nu hadden we Hans Govaarts en
Roelof Mink in onze gelederen.
Daar hadden we een goeie aan. Voor
hen ook de eerste keer. Deze was
groter van opzet. De deelnemers:
Roelof, Hans, Jos, Eric, Inus Wever,
Rick Nieboer, Marcel Westenbroek
en ik. Door het sterke wisselvallige
weer hadden we bijna een NOGO,
maar het werd alsnog een GO!!! De
heenrit er naar toe was al bijzonder.
Roelof had de BMW van zijn zwager
weten te bemachtigen. Daar kon de
meeste apparatuur wel in. Ik ging
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met Inus achterop de motor (ook een
ervaring rijker). Eenmaal op de
plaats werd de posten verdeeld en
afwachten maar. Vlak voor het mo
ment suprême kwam er ineens een
joekel van een wagen aanrijden.
Volgens mij een 8-deurs cadillac.
Dat kon maar 1 ding betekenen:
Meneer Limburg himselve zo van
Groningen, die toch op het allerlaat
ste moment mee wou doen. We had
den nog tijd, en we stonden klaar...
Maar wat gebeurde er??? Er zat een
hardnekkige wolkenband!!! En zo
hardnekkig, dat niemand die ster
heeft kunnen zien. Heel toevallig was
die wolkenband evenredig met die
lijn waar we op stonden.
Dit verzin je niet. Ten zuiden en ten
noorden mooi helder, maar juist
daar verpestte die wolkenband deze
zo mooi geplande aktie.
Jammer, aan ons had het niet gele
gen. Eric werd door Jos weer terug
naar Groningen gebracht en de rest
ging weer terug. Napraten deden we
nu niet. Zo groot was de teleurstel
ling (ik dronk deze keer maar niet,
want ik moest de volgende dag om 8
uur in de ochtend rij-examen doen,
waar ik dus ook op zakte, toen dronk
ik wel even een paar stevige neu
ten...).
 
19-2-1986: 20h21m UT; ster 26B
Gem van magn. 6,7. Donkere kant
0,77+ en op 64 graden hoogte in
Emmer Compascuum, vlakbij de
toen nog Volkssterrenwacht Dren
the, dat begin jaren 90, eind jaren 80

14 dec 1983

het Planetron werd. Nou, deze werd
ook memorabel, vooral door og!!!
Ook Georg Comello deed voor het
eerst met ons mee, en dat zal ook hem
lang heugen (en mijn zus..., maar
daarover later meer...). Georg kende
ik al een paar jaar, en ik kon het
bijzonder goed met hem vinden. Wij
hadden altijd de grootste lol, alleen
deze avond iets minder... (niet op
elkaar hoor, dat zeg ik er gelijk even
bij).
De organisatie lag in handen van Jos
en Hans. De lijn werd uitgemeten.
En we konden ons mooi eerst voor
bereiden op de sterrenwacht, daar
vlakbij (konden we daar ook koffie
drinken en napraten, en dat is wel
een pluspunt!!!).
De deelnemers: Georg dus, Jos War
merdam, Rick Nieboer, Marcel
Westenbroek, Hans Govaarts, Roe

16 okt 1984
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lof Mink (kwam helemaal uit Eind
hoven, waar hij werkte), Inus Wever
en ik.
Het werd helder en niet zo maar
helder, maar kraakhelder!!! Dit kon
niet mis gaan zou je zeggen... Nou,
wel dus, en hoe...
In ieder geval: tegen 19h kwamen Jos
en Georg bij mij langs (ik woonde
dus bij mijn ouders tot 1990). Ik was
net bezig in te laden.
Ik mocht de aanhanger van mijn
vader gebruiken, en daar deed ik de
monteringen van de 26cm Casse
grain en de 20cm Newton in.
Georg moest ondertussen heel erg
nodig toileteren, en moest zo nodig,
dat hij zijn bivakmuts vergat af te
doen. Op dat moment was mijn zus
net klaar met douchen en wou op dat
moment naar haar kamer toe. Ter
wijl ik met Jos praatte, hoorden we
een ijselijke gil
(ok, ik drijf een beetje over). Mijn zus
heeft het er nu nog over.
Georg had bijna een trauma aan
haar gegeven, en vooral toen hij zijn
muts afdeed. Ok, ik draaf nu door.
Later moesten ze wel lachen, maar
toch...
In ieder geval, tegen 20h10 MET
kwamen we op de sterrenwacht aan.
Er was al te weinig tijd om de lijn uit
te meten. Alles moest nu zeer snel
gebeuren. De volgende kijkers ston
den er: Rick met zijn 10cm Newton,
Jos met zijn 20 cm N, Georg met zijn
C 8, Hans met zijn 115mm N en Inus
en ik allebei ook met een 115mm
Newton van de Volkssterrenwacht!!!
En Roelof met de 20 cm Newton
ZONDER statief van mij!!! Waarom
dat nou? Wel, ik kreeg het karretje
niet los. Hij was in het slot geraakt,
het is zo’n karretje met deksel met
slot. En de sleutel, die had ik natuur
lijk niet *&^%$$@^&!!!
Grutjes wat vervelend nou zeg, zo
iets heb ik gezegd.
Met geen mogelijkheid kregen we
hem open. En de tijd was nu echt te
kort om hem met een schroeven
draaier open te krijgen. Iemand had
wel een koevoet bij zich, maar laten
we dat maar niet doen, anders mag
ik het karretje niet meer gebruiken.
Bovendien was de tijd te kort. Van
daar dat we die newtons hadden. Dat
was dus een geluk, dat je de sterren

wacht in de buurt heb. Roelof be
sloot dus de 20cm tussen de benen te
houden en dan zo waarnemen. Wat
moet je anders?? Helaas hebben we
hier geen foto’s van... Want dit ver
haal wordt elke keer weer verteld
tijdens feestjes en verjaardagen...
Een bekende oude koe. Nu weten
jullie dit dus ook. Maar het was nog
niet afgelopen. Met die 115mm’s van
Inus en mij konden we het sterretje
amper zien. Maar hij werd ook niet
bedekt. Ook niet als ik de 26 wel bij
me had, zou ik ook geen bedekking
zien. Bovendien was het bitter
koud. -10 graden met een gure harde
noordoosten wind. Heel fijn dus.
Dan was die van 8-2-14 jl nog lekker
bij vergeleken.
Hans en Jos hebben wel iets gezien,
maar niet geregistreerd. Marcel had
de mooiste plek, maar had niet goed
opgelet. Rick ook niet. Alleen Georg
had een goeie registratie, een hele
korte bedekking. Toen we bij elkaar
kwamen op de sterrenwacht heeft
Georg ons even goed de oren gewas
sen. Dit moet echt veel beter. En dat
zou later ook gebeuren.
Deze staat in mijn boeken als de
koudste aktie ooit en de ergste, waar
we later wel smakelijk om gelachen
hebben.
 
Helaas hebben we de rakende bedek
king van 8 mei 1987 laten schrappen;
bleek dat ie wel heel goed te zien was
geweest.
19h07m UT (overdag dus); ster van
4,1 op 34 graden hoogte.
 
 
1-4-1990: Deze stond niet in de ster
rengids.
Andy Benjamins was in de jaren 90
de organisator. En hij deed dat met
veel plezier en leverde goed werk af.
Bij deze was het gelijk raak en jawel...
geslaagd!!! (alleen in MIJN beleving
weer eens niet) Deze gaat de boeken
in als de meest bijzondere qua deel
nemers, en die was echt van diverse
pluimage... Dit verzin je echt niet.
Wat te denken van Reinder Bouma,
Andy Benjamins (een groot ver
schil), Henk Bulder (jawel, hij ook),
Peter Louwman (echt waar), mede
werkers van het Planetron: Kees van
Roozendaal, Gerrit Breman, Maar

ten Grooters (voor hen de eerste
keer), Roelof Mink, Marcel Westen
broek, Inus Wever en ik.
Deze bedekking vond plaats in Bar
ger Compascuum. Sterretje van 8,1
en de maan was voor 43% verlicht en
aan de donkere kant.
We kwamen bij elkaar tegen 20h
meen ik, ik weet de tijden niet meer.
Ik was er nog vrij vroeg, en groot was
mijn verbazing dat ik Peter daar zag
zitten. Veel mee gepraat. Later drup
pelden de anderen binnen. Andy gaf
iedereen een nummer en werd naar
de stek toegewezen. Ik had nummer
19, maar ik kon dat bordje niet vin
den. Andy heeft namelijk bordjes
gemaakt en zette zo de posten uit. Ik
stond dan maar bij de post van Inus.
Gingen we dan samen waarnemen.
Inus mocht de 15cm Newton/Casse
grain met afsluitplaat gebruiken van
de sterrenwacht en ik de 20cm New
ton.
Nou, en dan nu zo gauw mogelijk de
kijker opstellen...; kon ik mijn teken
doosje niet vinden, waar alle schroe
ven, bouten en steeksleutels in zaten
om de montering vast te zetten...
Gloeiende, gloeiende... Murphy
reisde weer eens mee... Ik stond daar
stevig te balen, nou ja, daar schiet je
ook niks mee op. Dan gebruik ik de
15cm. Inus liet me waarnemen en
registreerde hij de tijden. We hebben
de ster 2 en een halve minuut weg
zien gaan, en verder gebeurde er
niets. Ditmaal vielen Reinder en
Roelof in de prijzen. Die hebben de
ster 4x aan en uit zien gaan. Toch is
hier ook wat met de waarnemingen
gebeurd. Zoals je weet, gebruikten
we in die tijd cassetterecorders met
tijdseinontvangers en spreek je dan
in van in of uit. Andy zou de casset
tes dan beluisteren en bewerken.
Nou is Reinder niet iemand die
grutjes zegt als er iets gebeurt wat
hem niet bevalt. Ik weet niet meer
wat er gebeurde, of iemand zijn kij
ker aanstootte of dat er auto aan
kwam, terwijl hij aan het waarnemen
was, maar hij stond stevig te vloeken
tijdens de waarnemingen. En Andy
is toch redelijk in de Heer, dus je
voelt hem wel aankomen, die casset
te is nooit teruggestuurd... (dat zou
het verhaal zijn). Ook wat de ande
ren gezien hebben is mij niet bekend.
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Uitnodiging Sterbedekkersdag 4 mei 2014
Door Harrie Rutten
 
Onze normale stek voor de Sterbedekkersdag is de publiekssterrenwacht “Bussloo” in Bussloo. Dit jaar wijken we
daar, bij hoge uitzondering, van af. Om reiskosten en tijd te besparen combineren we dit jaar de Sterbedekkersdag
met een expeditie naar een rakende sterbedekking op 4 mei.

De ster die de maan scheert is lamda
GEM, een ster van magnitude 3,6
met een interessant profiel. Het is
zeldzaam dat dergelijke heldere ster
ren rakend zijn, een unieke gelegen
heid dus. Het gehele standaardpro
gramma van een Sterbedekkerdag
kan afgehandeld worden, inclusief
Wokken en daarna de rakende.
Waar gaat het allemaal plaatsvin
den? De Sterbedekkersdag is in
Arcen, de woonplaats van onze
voorzitter, alwaar deze wordt ge
houden in het gemeenschapshuis
“De Klosterhoaf” op Wal 32. Er is
ruime parkeergelegenheid in de
buurt. Afhankelijk van de aangebo
den lezingen beginnen we ergens
tussen 11h en 13h. Koffie en thee is
beschikbaar, vast voedsel dien je zelf
mee te nemen. Helaas geen soep,
ofschoon ik wat probeer te regelen.
De Sterbedekkersdag wordt als ge
woonlijk besloten met de jaarverga
dering en die zal hooguit een half uur
duren (zoals gewoonlijk). Daarna
gaan we wokken of gewoon chinezen
bij een chinees restaurant in het
Duitse Straelen. Dat ligt op de route
naar de rakende bedekking. Het
restaurant is “China Town” aan ‘De
Cabanesstrasse 2’. Ook daar is direct
in de omgeving ruime parkeergele
genheid, kijk effe op Google Maps.
Na de chinees (Wokbuffet slechts
€ 13,50!) rijden we door naar de
omgeving Viersen (ca. 15 km ver
der). De locaties worden nog exact
uitgewerkt.
De afsluitende samenkomst na de
expeditie is nog af te spreken.

De Sterbedekkersdag is dit jaar dus
op een Zondag, een vrije dag dus. Als
je partner wat wil dan kan dat in
Arcen ook. Arcen is een echt toeris
tendorp (1,5 miljoen per jaar!).
Arcen staat bekend om zijn Kasteel
tuinen, Natuurpark ‘De Hamert’ en

voor velen de Stoombierbrouwerij
“Hertog Jan”. Ook is er het Ther
maalbad. Dus ontspanningsmoge
lijkheden zat om er een bijzondere
dag van te maken. Daarnaast zijn er
vele terrasjes en is de ijssalon “Cle
vers” vele malen Nederlands kampi
oen IJsmaken geweest. Je kunt ze dus
verwennen ;-), zie ook http://www.
liefdevoorlimburg.nl/omgeving/dor
pen-en-steden/arcen, http://www.kas
teeltuinen.nl/, http://www.thermaal
bad.nl/, http://www.np-demaasdui
nen.nl/documents/home.xml?lang=en.

10h00 Zaal open (kan ook later worden, afhankelijk van programma)

16h30 Sluiting Sterbedekkersdag

17h30 Wokken in “China Town” in Straelen, en uitdelen van de posten.

19h30 Vertrek naar de posten omgeving Viersen

22h35 Nominaal tijdstip rakende (Uit de Sterrengids)

23h30 Samenkomst en afsluiting

Het tijdstip van go / no go willen we
omstreeks 14h00 doen, maar het
leukste is natuurlijk dat iedereen die
met de rakende mee wil doen ook
naar de Sterbekkersdag komt.
Nadere details volgen in een speciale
uitnodiging via een mailing en op
Facebook groep Occultations Ob
servers: https://www.facebook.com/
groups/131729746969977/ Daar wordt
ook de GO of NO GO beslissing
gepubliceerd.
Het programma voor de Sterbedek
kersdag ziet er als volgt uit:
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Totale Sterbedekkingen
Predictions : 17 Period : 01/04/2014 - 01/07/2014      

City : Utrecht Observer : Sonneborgh      

Aperture : 10 cm Experience : 1      

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

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

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

 02-04-2014  Wed  19:21:35  3  D    4217  7.2  20  270  -11  +23°N    8

 03-04-2014  Thu  19:05:22  1  D    5373  6.1  31  258  -8  +79°N    4

 03-04-2014  Thu  19:29:26  1  D    5391  7.6  28  263  -11  +88°S  10

 03-04-2014  Thu  21:14:38  1  D    5458  6.1  12  283  -24  +80°S    4

 05-04-2014  Sat  19:15:52  1  D    7805  7.6  44  237  -9  +61°S  10

 07-04-2014  Mon  18:46:26  1  D  11308  5.3  53  195  -4  +88°S    4

 07-04-2014  Mon  18:58:38  2  D  11304  6.6  52  199  -6  +39°S    7

 17-04-2014  Thu  02:30:11  3  R  20946  5.2  19  201  -18  +26°N    7

 21-04-2014  Mon  01:38:12  1  R  26209  6.4  9  136  -21  +76°S  10

 03-05-2014  Sat  20:50:04  1  D    9156  7.6  19  275  -13  +66°N  10

 03-05-2014  Sat  21:11:14  1  D    9181  7.6  16  279  -15  +87°N  10

 04-05-2014  Sun  19:47:10  2  D  10795  6.8  34  252  -6  +28°S    7

 04-05-2014  Sun  21:17:39  1  D  10911  6.9  21  270  -15  +83°S    7

 31-05-2014  Sat  20:46:40  1  D  10316  5.9  7  288  -7  +60°S    7

 03-06-2014  Tue  21:46:09  1  D  14350  5.5  12  269  -12  +81°S    4

 15-06-2014  Sun  01:24:05  1  R  26843  3.9  20  179  -11  +57°N    4

 21-06-2014  Sat  02:37:60  1  R    1320  6.1  23  109  -5  +73°N    6

Lunar occultation predictions prepared by the Dutch Occultation Association.
Software version: Lunar Occultation Workbench 4.1    Prediction base: XZ-80Q, ELP2000-85, Watts
 
 

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    

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.
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Het Krib-disaster
Door Harrie Rutten
 
Het moest even opgezocht worden en tot mijn schrik merkte ik dat ik intussen bijna 13 jaar ouder geworden ben.
Het was op 6 maart 2001 dat ik de gang van de Maan door de Krib heb waargenomen. Ik had er toen een artikel
in Occultus over geschreven, Occultus nr. 66 blz. 16. LOW had toen veertig voorspellingen gedaan. Het weer was
toen prut, dunne wolkenflarden en vele van die veertig voorspellingen werden aan het oog van de waarnemer, ik
dus, onttrokken door deze ondingen. Uiteindelijk had ik zeventien waarnemingen. Ik weet het nog goed, dat waren
toen visuele waarnemingen. Hondsvermoeiend dat geconcentreerd waarnemen en vooral door de bewolking wordt
je tureluurs. Het zal wel zijn dat ik zoveel ouder ben geworden, want nu zou ik daar nog meer moeite mee hebben.

Nu, op 23 november 2013, was het
de hele avond bewolkt. Plotseling
klaarde het enigszins. “Och” was
mijn gedachte, ga eens kijken aan de
Maan of daar wat te zien is. Het was
kort voor het laatste kwartier. Als er
wat te zien is, dan wederverschijnin
gen. Die had ik tot nu toe nauwelijks
gedaan en Jan Manek deed er altijd
zo trots op tijdens de ESOPs als hij
de resultaten presenteerde. Dus, hup
naar de sterrenwacht, dak open en
kijken maar. Tot mijn verbazing zag
is een groepje sterren staan dat al
achter de maan te voorschijn was
gekomen. Helemaal hotel de botel
wat dat nu kon zijn. Keek over de
telescoop in de richting van de maan
en zag tot mijn grote verbazing: De
maan is door de Krib aan het gaan.
Dan worden het heel veel wederver
schijningen flitste mij door het
hoofd. Als een hazenwind naar bin
nen, LOW opgestart, de computer
stond natuurlijk uit, en de voorspel
lingen maar uitgeprint. Vlug naar
Guide om een kaartje uit te printen
waar reeds verschenen sterren als
referentie konden dienen om de lo
catie waar de nog zich achter de
maan bevindende sterren te voor
schijn zouden komen. Tijd om de
waarneming met mijn bekende
maankaart voor te bereiden was er
niet. Weer als een hazewind naar
buiten naar de maan en hopen dat
aan de hand van de cusp angles de
locatie kon vinden waar sterren te
voorschijn komen.
Maar wat viel dat tegen… Probleem
is dat de helderheden niet kloppen
met een visueel plaatje, je hebt geen
overzicht omdat je maar een heel
klein veld hebt. Ik ging weer naar de
maan, eh, ik niet, de telescoop. Tot
mijn ergernis zag ik dat er intussen

al weer wat sterren te voorschijn
waren gekomen. Geluk heb ik, al vrij
snel verschijnt een flinke pit. Da’s
nummer 1 dacht ik nog. Ik realiseer
de me niet dat het meer geluk dan
wijsheid was, dat zou pas later blij
ken.
Nu de volgende, die staat links
ervan. Dus afwachten. Waar blijft ie
nou? Chips, hij stond rechts. Zoals
gewoonlijk had ik het helderste stuk
van de maan in de dataregels van het
scherm. Tsja dan staat de maan on
derste boven. Weer ga ik de mist in
schuif weer naar links en moet naar
rechts. Tot mijn grote ergernis zie ik
dat ik een aantal heldere pitten heb
gemist. Sommigen stonden maar een
fractie buiten het scherm toen ze te
voorschijn zijn moeten gekomen
want ze stonden nog tegen de maan
rand aan. Grrrr, wat een pech…
Al met al haal ik toch nog een aantal
positieve resultaten, een stuk of der
tien. Ik had ze netjes opgeschreven,
maar het briefje was zoek geraakt en
moet ze weer uit de video halen. In
tegenstelling tot verdwijningen waar
ik sterretje voor sterretje opneem en
afga, heb ik hier één video van een
half uur en hoop er zo zoveel moge

lijk te verschalken. Maar helaas, ik
heb er heel veel gemist, gewoon door
ongeduldigheid of teveel geduldig
heid, door geklooi met de bediening
van de telescoop omdat alles anders
beweegt dan je gewend bent, etc. Wat
een afgang en dat voor een ervaren
waarnemer… oh hemel, wat een er
varing… ik voelde me zooooo oner
varen… wat een disaster.
Wat heb ik hiermee geleerd? De te
lescoop moet altijd stand by staan als
een gerefereerd systeem. Dan kan ik
van coördinaat naar coördinaat
hoppen, liefst automatisch. Ik heb
nu wel respect gekregen voor de vele
(honderden) wederverschijningen die
Jan Manek waarneemt. Als mijn
nieuwe montering op de zuil staat
met een veel nauwkeurige aanstu
ring (op de boogseconde nauwkeu
rig) en ook via de PC hoop ik er ook
weer tegenaan te kunnen gaan. Ster
ker nog, het is de bedoeling dat ik dat
vanuit mijn werkkamer doe en via
internet mijn kijker bedien. Zal dan
nog wel even oefenen zijn, maar als
het lukt… en je zou het ook nog
kunnen automatiseren… ik droom
er al van… en gelukkig ook geen
nachtmerries ;-)
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Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Nummer Planetoïde Blommers, L.Edens, E. Groot, H.
de

Jansen, R.Nobel, W.Rutten, H.Winkel, J.
M.

5 jan 2241 Alcathous             X

9 jan 131430 2001 OX102           X X

11 jan 1339 Desagneauxa     X     X X

12 jan 27790 1993 CG1           X  

12 jan 123550 2000 XK25           X  

14 jan 1154 Astronomia           X X

18 jan 1154 Astronomia             X

18 jan 129361 4324 P-L     X       X

22 jan 3854 George     X     X X

2 feb 42507 1993 FJ25           X  

5 feb 165676 2001 OG41           X  

14 feb 1098 Hakone   X X        

16 feb 313303 2002 CU269     X       X

22 feb 2907 Nekrasov X X X X X   X

22 feb 238 Hypatia           X X

22 feb 3431 Nakano   X X     X  

6 maart 104513 2000 GZ43     X        

6 maart 135414 2001 UP24             X

8 maart 51 Nemausa     X        

8 maart 7605 1995 SR1             X

8 maart 1258 Sicilia   X X       X

9 maart 876 Scott             X

13 maart 1178 Irmela             X

22 maart 796 Sarita             X

Door Jan Maarten Winkel
 
Ook het eerste kwartaal van 2014 is er weer heel veel waargenomen. De waarnemingen zonder bedekking staan
weer in de tabel, de positieve waarnemingen worden apart genoemd. We zien nu ook Lex Blommers en Wim Nobel
erbij staan: het aantal waarnemers neemt toe! Tevens heeft R. Jansen uit Waddinxveen een waarneming gedaan.
De voorspellingen voor het volgende kwartaal zijn, als vanouds, tot ons gekomen via EAON terwijl Edwin Goffin
de berekeningen verzorgd heeft.
 
Waarnemingen door leden
De volgende planetoïden zijn door leden van DOA waargenomen, echter zonder een bedekking.

Agenda
4 mei 2014 – Sterbedekkersdag te Arcen

24 mei 2014 – jaarvergadering KNVWS te De Bilt

29 aug – 3 sep 2014 – ESOP XXXIII te Praag, Tsjechië

1 november 2014 ? – amateur bijeenkomst te Goirle

28 maart 2015 ? – amateur bijeenkomst te Hoogeveen
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Leontina
Op 11 januari heeft ons lid Eberhard
Bredner vanuit Damme (Duitsland)
naar (844) Leontina gekeken, en had
een bedekking van 1,52 seconden.
John Talbot (UK) had ook een be
dekking, met een duur van 1,28 se
conden. Henk de Groot, Harrie
Rutten en Jan Maarten Winkel had
den geen bedekking. Zie figuur 1
voor de koorden.
 
Berenike
Op 4 februari heeft Harrie Rutten
een korte bedekking van 0,1 secon
den waargenomen door (653) Bere
nike.
 
Marion
Op 2 maart hebben Henk de Groot
en Jan Maarten Winkel elk een be
dekking gezien door (506) Marion.
Henk had een bedekking van 11,8
seconden en Jan Maarten eentje van
9,53 seconden. Ook Baruffetti (Ita
lië) had een bedekking, met een duur
van 9,05 seconden. Zie figuur 2 voor
de koorden.
 
Metis
Op 7 maart hebben Eberhard Bred
ner en Wim Nobel elk een bedekking
gezien door (9) Metis. Eberhard had
een bedekking van 19,62 seconden,
met een langzame intrede welke 0,08
seconden duurde. Wim had een be
dekking van 19,22 seconden. Beiden
keken vanuit Frankrijk. Lex Blom
mers heeft ook gekeken (vanuit Lei
den) en had geen bedekking. In to
taal hebben 37 waarnemers vanuit 7
landen naar deze sterbedekking ge
keken, sommigen met meerdere
posten. Daarvan hadden 29 posten
een bedekking! Zie figuur 3a voor de
koorden, en figuur 3b voor het resul
taat met het DAMIT model.
 
Bedekkingen elders in Europa
Op 29 november werd door Baruf
fetti (Italië) en Schnabel (Spanje) een
bedekking door (41) Daphne waar
genomen met een duur van 5,8 resp.
3,81 seconden. Zie figuur 4 voor de
koorden en het ISAM model.

Figuur 2

Figuur 3a

Figuur 1
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Op 8 december werd door Garriou
en Ratinaud (Frankrijk) een bedek
king door (168) Sibylla waargeno
men met een duur van 35,6 resp.
38,63 seconden.
Op 12 december werd door Leca
cheux (Frankrijk) een bedekking
door TNO (84922) 2003 VS2 waar
genomen met een duur van 15,87
seconden.
Op 16 december werd door Frappa,
Klotz en Rivet (Frankrijk) een be
dekking door (537) Pauly waargeno
men met een duur van 2,50 seconden.
Op 23 december werd door Juan,
Perello, Selva en Schnabel (Spanje)
een bedekking door (776) Berbericia
waargenomen met een duur van 6,04
tot 8,85 seconden. Pallares had net
een mis. Zie figuur 5 voor de koorden
en het ISAM model.
Op 5 januari werd door Baruffetti
(Italië) een bedekking door (120)
Lachesis waargenomen met een
duur van 12,15 seconden.
Op 6 januari werd door Baruffetti en
Bigi (Italië) een bedekking door (87)
Sylvia waargenomen met een duur
van 20 seconden.
Op 17 januari werd door 6 waarne
mers in UK en Duitsland een bedek
king door (56) Melete waargenomen
met een duur van 1,17 tot 8,1 secon
den. Een half uur later zag Vaudescal
(Frankrijk) dezelfde planetoïde voor
een andere ster gaan, met een duur
van 9,14 seconden. Zie figuur 6 voor
de koorden.
Op 27 januari zag Brabant (Frank
rijk) een bedekking door (377) Cam
pania met een duur van 3,90 secon
den.
Op 3 februari zag Vaudescal (Frank
rijk) een bedekking door (949) Hel
met een duur van 6,09 seconden.
Op 22 februari zag Henk Bulder een
bedekking door (2907) Nekrasov
met een duur van 1,6 seconden.
Ook op 22 februari zag Gaehrken
(Duitsland) een bedekking door
(238) Hypatia met een duur van 1,76
seconden.
Op 27 februari werd door Schnabel
(Spanje) een bedekking door (30)
Urania waargenomen met een duur
van 1,34 seconden.

Figuur 3b

Figuur 4

Figuur 5

12



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Op 8 maart werd door 14 waarne
mers in 8 landen naar (51) Nemausa
gekeken. Acht waarnemers hadden
een bedekking. Zie figuur 7 voor de
koorden.
Op 8 maart hebben 8 waarnemers
naar (1258) Sicilia gekeken. Dangl
(Oostenrijk) en Halir (Tsjechië)
hadden een bedekking met een duur
van 3,68 resp. 1,92 seconden. Zie fi
guur 8 voor de koorden.
Op 13 maart zag Perello een bedek
king door (924) Toni met een duur
van 2,08 seconden.
Op 14 maart zag Schnabel een be
dekking door (8459) Larsbergknut
met een duur van 0,95 seconden.
Op 18 maart werd door 4 waarne
mers in Frankrijk een bedekking
waargenomen door (545) Messalina.
 
Het komende kwartaal
Voor de komende maanden zijn er 5
bedekkingen geselecteerd. Aristop
hanes zorgt voor een grote kans op
een bedekking in NEDERLAND.
Houdt ook de last minute astrome
try op PLANOCCULT in de gaten
voor de andere sterbedekkingen.
Kijk in alle gevallen van 10 minuten
voor tot 10 minuten na het opgege
ven tijdstip.
 
Niet geselekteerd
Mochten er waarnemers zijn die ook
andere (niet in de lijst opgenomen)
potentiële bedekkingen willen waar
nemen, dan kan men terecht op in
ternet op pagina ftp://ftp.ster.kuleu
ven.ac.be/dist/vvs/asteroids
Op deze pagina staan ook de zoek
kaartjes zoals deze in Occultus gepu
bliceerd worden.

Figuur 6

Figuur 7

Figuur 8

13



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

Tabel Sterbedekkingen door Planetoïden

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone
Wo 02-04 21.36 40 185 2934 Aristophanes 32 km 16.3 ZUID NEDERLAND

Vr/za 05-04 04.02 17 180 818 Kapteynia 53 km 14.8 Frankrijk

Di/wo 09-04 02.02 35 262 891 Gunhild 54 km 14.6 Frankrijk

Za 12-04 23.53 24 268 1585 Union 52 km 15.6 Frankrijk

Vr 27-06 22.39 13 171 752 Sulamitis 66 km 13.3 Spanje

Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max
Wo 02-04 HIP 51451 07.1 10h30m.5 02º09’ 9.2 3s

Vr/za 05-04 S21a 1042837 10.4 17h20m.4 -21º04’ 4.4 11s

Di/wo 09-04 UCAC4-565-048193 10.6 11h30m.2 22º59’ 4.0 7s

Za 12-04 UCAC4-540-047872 09.3 08h49m.4 17º57’ 6.3 5s

Vr 27-06 UCAC4-326-126028 10.9 18h07m.8 -24º49’ 2.6 6s

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:

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2014
Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan

B 02-04-14 Wo 19:29 93350 7,3 19 271 -11 5N 10+

B 05-04-14 Za 20:24 94978 8,3 35 254 -18 7N 35+

B 02-05-14 Vr 18:43 94628 4,2 31 260 3 3N 13+

A 04-05-14 Zo 20:35 96746 3,6 27 262 -11 4N 29+

B 12-10-14 Za/zo 05:34 93900 5,7 41 240 -5 2S 83-

B 16-10-14 Wo/do 01:32 97243 8,5 28 101 -40 4N 47-

B 10-11-14 Ma 22:40 95795 7,2 30 100 -55 9N 82-

B 10-11-14 Ma 22:41 95794 7,8 30 100 -54 8N 82-

B 16-12-14 Ma/di 04:37 138947 8,8 24 145 -27 2S 34-
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Agenda ALV op zondag 4 mei 2014 in Arcen
1.       Opening door de voorzitter.
2.       Vaststellen agenda, te behandelen extra agendapunten.
3.       Jaarverslag over 2013 van de secretaris.
4.       Jaarverslag over 2013 van de penningmeester.
5.       Begroting 2014.
6.       Verslag van de kascommissie over 2013. In de kascommissie zitten Marion Iris en Wim Nobel,
          Adri Gerritsen is reserve.
7.       Verkiezing nieuwe kascommissie. Marion Iris heeft er nu twee jaar ingezeten en mag dit jaar
          niet herkozen worden.
8.       Bestuursmutaties: Harrie Rutten is aftredend. Hij stelt zich weer verkiesbaar. Het rooster is:
               Jan Maarten Winkel       aftredend in 2015
               Henk de Groot                 aftredend in 2016
9.       Waarnemen: Wat hebben we de afgelopen periode gedaan (rakenden door de Maan,
          sterbedekkingen door de Maan, Planetoïden bedekkingen, Jupiter manen),  
          wat vinden we ervan, en wat zouden we daar nog meer mee kunnen doen.
10.   Wat vinden de leden van Occultus? Zouden ze zelf ook eens wat willen schrijven
          (wat sommige leden al doen)?
11.   Relatie met de IOTA-ES
12.   Rondvraag.
13.   Afsluiting.

Verslag van de ALV gehouden op 1 juni 2013 in
Bussloo

Aanwezig zijn: Boelie Boelens, Adri Gerritsen, Harrie Rutten, Jan Maarten Winkel, Marion Iris van der Linden,
Henk Masselink, Wim Nobel, Herman ten Haaf, Eberhard Bredner en Henk de Groot.
 
1.       Harrie opent de vergadering.
2.       Vaststellen agenda: Er is één aanvulling, namelijk het verslag van de vorige ALV.
3.       Verslag ALV van 16 juni 2012: Er zijn geen opmerkingen hierover.
4.       Jaarverslag 2012 van de secretaris: Geen opmerkingen. Alleen merkt Harrie op dat het jammer is dat er
          niet meer actieve waarnemers zijn.
5.       Jaarverslag 2012 van de penningmeester: Er is een bescheiden batig saldo. De laatste ACH77 tijdklok
          is defect, en voorgesteld wordt deze af te schrijven op de balans; je kunt er waarschijnlijk niets meer mee.
          Daar wordt algemeen mee ingestemd.
6.       Verslag van de kascommissie: De kascommissie, Boelie en Marion Iris, hebben de kas nagekeken en in
          orde bevonden. Ze stellen voor de penningmeester en het hele bestuur decharge te verlenen voor het
          gevoerde financiële beleid over 2012. Aldus geschiedt.
7.       Benoeming nieuwe kascommissie: Boelie is nu twee jaar kc lid geweest en mag niet meer. Marion Iris mag
          nog een jaar. Marion Iris en Wim worden gekozen tot kascommissie leden voor 2013, en Adri is reserve.
8.       Begroting 2013: Herman vraagt waarom de onkosten voor de ALV (koffie en thee) uit de reserve
          wordt gehaald. Harrie geeft aan dat dit gedaan wordt om tekorten op de begroting te voorkomen.
9.       Bestuur mutaties: Die zijn er dit jaar niet.
10.   Waarnemen: Harrie doet een oproep aan iedereen om met meer waarneem voorstellen te komen. Hij noemt
          als voorbeeld het voorstel van Henk over het waarnemen van de Jupiter manen. Ook wat wij zouden kunnen
          doen om meer mensen in het waarnemen te betrekken. Herman oppert het idee dat via het astroforum te doen.
          Harrie vindt de sfeer daar niet altijd zoals het zou moeten zijn.
11.   Rondvraag:
a.       Eberhard: IOTA zou altijd IOTA-ES moeten zijn.
b.      Herman: Al eens geprobeerd om adverteerders in Occultus te krijgen? De kans dat adverteerders daar
          substantieel voor willen betalen is klein; verder redden we het financieel voorlopig nog wel.
12.   Harrie sluit de vergadering.
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Jaarverslag 2013 van de Nederlandse Vereniging
van Waarnemers van Sterbedekkingen

Voorzitter Harrie Rutten aftredend in 2014

Secretaris Henk de Groot aftredend in 2016

Penningmeester Jan Maarten Winkel aftredend in 2015

Leden:
Het aantal leden in het jaar 2013 bedroeg 48, een afname van 2 ten opzichte van 2012.
 
Bestuur:
De samenstelling van het bestuur is in 2013 niet gewijzigd.
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

 
 

Datum Planetoïde Waarnemer Lokatie B Lokatie L Verdwijning Verschijning Duur (s)

27 januari (536) Merapi H. de Groot N51d50m E05d48m 19:21:41,45 19:21:46,80 5,36

3 maart (2283) Bunke J.M. Winkel N51d54m E06d16m 23:24:43,41 23:24:44,03 < 0,62

26 maart (13) Egeria H. Rutten N51d29m E06d11m 01:58:53,43 01:59:11,07 17,64

26 maart (13) Egeria J.M. Winkel N51d54m E06d16m 01:58:54,10 01:59:04,56 10,46

27 april (488) Kreusa H. Rutten N51d29m E06d11m 23:04:07,12 23:04:12,28 5,16

21 oktober (617) Patroclus E. Bredner N35d58m W114d55m06:45:52,08 06:45:57,68 5,60

Kascommissie in 2013:
     Boelie Boelens
     Marion Iris van der Linden
 
Occultus:
Het orgaan van de vereniging verscheen in 2013 vier keer met in totaal 120 pagina’s. Er zijn onder andere de
volgende onderwerpen behandeld: Het waarnemen van bedekkingen en samenstanden van de Jupiter manen,
Sterbedekkersdag 2013, 108 dagen later: Egeria, In Memoriam: Pawel Maksym, Verlaat succes: 1036 Ganymed
en TYC 3670-00436-1, Harrie Rutten benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau, De bedekking door
Merapi, De sterbedekkers quiz, Third time is lucky, De waarneemstek van… Roelof Boschloo, Tijdwaarneming
en correctie bij video opnames van bedekkingen, Een gedenkwaardige rakende – 25 jaar na dato, Schaduwover
gangen op Jupiter, Een uitzonderlijk toeval: een flankbedekking, ESOP 32: Barcelona!!!, Uitwerkingen van expe
dities, Bijzondere waarnemingen c.q. ervaringen en natuurlijk de vaste rubrieken van voorspellingen van bedek
kingen 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 kleuren voor- en achterpagina van het blad werd vormgegeven door Ruud Kreuzen, terwijl de rest van het blad
vormgegeven werd door Jan Maarten Winkel.
 
Internationale contacten:
Harrie Rutten bezocht ESOP XXXII (European Symposium on Occultation Projects) in Barcelona (E). Tijdens
deze ESOP werden vele internationale contacten gelegd. Hij heeft daar twee voordrachten gehouden, een over de
ontdekking van Henk de Groot dat 2UCAC 46691743 een dubbelster is toen deze door (536) Merapi werd bedekt
en de andere was over verfijndere uitwerking van de waarneming van de bedekking van een toch positieve bedek
king door (1036) Ganymed van TYC 3670-00426-1, ruim twee jaar na de gebeurtenis. Harrie Rutten heeft voor
een vereniging in het Duitse Viersen een voordracht gehouden over het waarnemen van sterbedekkingen. In deze
vereniging is een aantal geïnteresseerden die ook met een expeditie mee wil doen.
 
Sterbedekkingen door planetoïden:
In totaal werden er door 7 waarnemers 117 waarnemingen aan 76 gebeurtenissen verricht. De waarnemers waren
Bredner (2), Edens (5), De Groot (23), Koschny (3), Rutten (37), Vandenbulcke (2) en Winkel (45). Nog niet
eerder zijn er meer dan 100 waarnemingen in een jaar verricht. Het grote aantal waarnemingen wordt mede mo
gelijk gemaakt door het grote aantal voorspellingen dat tegenwoordig beschikbaar is via het programma Occult
Watcher. Hierbij een tabel met alleen de 6 positieve waarnemingen.
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Waarnemer Intredes 1e Uittredes 1e Rakende 1e Intredes 2e Uittredes 2e Rakende 2e Totaal

Edens, Esdert 68     6     74

Rutten, Harrie 13       22   35

Winkel, Jan Maarten1           1

Totaal 82 0 0 6 22 0 110

Totaal 1e helft             82

Totaal 2e helft             28

Totale bedekkingen             110

Rakenden             0

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 2013
In 2013 zijn in totaal 75 waarnemingen aan sterbedekkingen door de Maan verricht. Daarvan waren 69 in de
eerste helft van 2013 en 6 in de tweede helft. Harrie Rutten had nog ca. 35 waarnemingen, maar zijn notities zijn
zoek geraakt. Die worden echter nog opgestuurd want de videos zijn er nog. Er waren geen waarnemingen aan
rakende sterbedekkingen. De twee expedities naar de rakende op 8 november werden vanwege het weer afgelast.
Zie tabel 1.
 
 

 
Tabel 1. Aantal waarnemingen per waarnemer.

Nr111:  

Anneliese zorgt voor een verrassing – bedekking door Anneliese H Rutten

Een planetoïde die iets te dichtbij kwam – Rieskrater Duitsland H de Groot

Ploeteren in de sneeuw voor 991 McDonalda - en met succes H Rutten

Dawn weer op weg – bezoek Vesta H de Groot

De Grail missie – Gravitatie onderzoek maan H de Groot

Nr112:  

Het waarnemen van bedekkingen en samenstanden van de Jupiter manen H de Groot

108 dagen later: Egeria – bedekking H Rutten

In Memoriam: Pawel Maksym H Rutten

Verlaat succes: 1036 Ganymed en TYC3670-00426-1 toch positief H Rutten

Jaarverslag, Agenda en verslag ALV  

Wat betreft het waarnemen van sterbedekkingen door de Maan is het jaar 2013 is een zeer mager jaar. We moeten
29 jaar terug (1985) om een identiek dieptepunt te vinden (80). Duidelijk is dat het aandachtsgebied is verschoven
van de waarneming van bedekkingen door de maan naar bedekkingen door kleine planeten.
Verschijnselen bij de Jupiter manen:
In het einde van het jaar werd de eerste waarneming aan Jupiter manen verricht. Deze waarnemingen worden
opgestuurd, en uit de resultaten kan veel gehaald worden uit de gasuitstotingen van vooral Io en Europa. Omdat
de komende jaren weer Jupiter manen bedekkingen gaan optreden, heeft dit soort waarnemingen wellicht een
zonnige toekomst.
Rakende bedekking van 8 november 2013.
Er is veel animo voor het waarnemen van deze bedekking. Een groep van 5 mensen zou waarnemen in de buurt
van Nieuw Buinen in Drenthe. Verzamelplaats was een Chinees in het centrum. De tweede groep heeft als verza
melplaats het huis van Marion Iris van der Linden in Ermelo. Ook hier hebben zich 5 waarnemers aangemeld.
Helaas betrekt het die dag steeds meer. In de middag wordt besloten de expeditie af te gelasten, een terecht besluit
naar achteraf blijkt. Het is tijdens de bedekking zwaar bewolkt en het regent zelfs af en toe.
 
Bijlage
Inhoudsopgave Occultus in 2013:
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Nr113:  

Harrie Rutten benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau JM Winkel

Verslag Sterbedekkersdag H Rutten

De bedekking door Merapi H de Groot

De Sterbedekkers Quiz H de Groot

Third time is lucky – de misser van Oppavia en 1981 EN30  

en de bedekking door Kreusa H Rutten

Nr114:  

De waarneemstek van … Roelof Boschloo JM Winkel

Tijdwaarneming en correctie bij video opnames van bedekkingen H de Groot

 
Verder: voorspellingen van bedekkingen door de Maan, door Planetoïden en Jupiter manen en de kwartaal resul
taten.

Financieel verslag over 2013

Inkomsten   Begroting Uitgaven   Begroting

Contributie, 48 leden    960,00    960,00 Occultus verzendkosten    275,60    290,00

Donaties      30,00      25,00 Occultus drukkosten    525,76    540,00

Rente      33,89      45,00 Kamer van Koophandel         -      25,00

ALV uit reserve      65,00    100,00 Sterbedekkersdag (ALV)      65,00    100,00

Verkoop        7,50   Reiskosten         -      25,00

      Lidmaatschap IOTA      20,00      20,00

      Lidmaatschap KNVWS      25,00      25,00

      Waarneemakties         -      10,00

      Bankkosten      55,88      45,00

      Bestuurskosten (website)      41,00      50,00

      Batig Saldo      88,15  

Totaal 1.096,39 1.130,00 Totaal 1.096,39 1.130,00

Activa     Passiva

Girorekening    280,51 Contr.2014 al ontvangen      20,00

Rentemeerrekening 2.911,30 Nog te betalen website      41,00

Contr.2013 te ontvangen      20,00 Reserve t/m 2013 3.150,81

Totaal 3.211,81 Totaal 3.211,81

Reserve t/m 2012 3.127,66 Reserve t/m 2013 3.150,81

Batig Saldo      88,15 ALV uit reserve      65,00

Totaal 3.215,81 Totaal 3.215,81

Staat van baten en lasten

 
Balans per 31 december 2013

 
Reserve per 1 januari 2014
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Begroting voor 2014
Inkomsten   Uitgaven  

Contributie, 48 leden    960,00 Occultus verzendkosten    290,00

Donaties      25,00 Occultus drukkosten    540,00

Rente      35,00 Bestuurskosten (website)      50,00

ALV uit reserve    100,00 ALV    100,00

    Reiskosten      25,00

    Waarneemakties      10,00

    Lidmaatschap IOTA-ES      20,00

    Lidmaatschap KNVWS      25,00

    Bankkosten      60,00

Totaal 1.120,00 Totaal 1.120,00
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Indien onbestelbaar retour: Benedendorpstraat 18 7038 BC Zeddam
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