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Redaktioneel

Ook in Afrika bestaat een ruïne dat
(wat gedacht wordt) eens dezelfde
funktie had als Stonehenge. Het heet
Great Zimbabwe en is te vinden in�
Zimbabwe.
En er is meer in Afrika. Na de eclips
expedities in Zambia en Zimbabwe
(juni 2001) en Zuid Afrika (december
2002) komt Egypte eraan in maart
2006. Om je alvast te gaan verlekke-
ren, heeft de organisator Henk Bril al-
vast wat op papier gezet. Naast het
reisprogramma, met als hoogtepunt
een totale zonsverduistering van bijna
4 minuten, worden de kansen op goed
weer nader toegelicht.
Op 28 mei zal er weer eens een Ster-
bedekkersdag georganiseerd worden.
Deze zal plaatsvinden op volkssterren-
wacht Bussloo. Indien u een bijdrage
(voordracht, demonstratie e.d.) aan
deze dag heeft, kunt u dat bij Harrie
Rutten melden.
Er is een nieuwe werkgroep NEO�s en
Planetoïden in oprichting. Deze werk-
groep zal ook raakvlakken hebben
met onze werkgroep. Lees er meer over
in het verhaal door Harrie Rutten.
Het is al weer even stil rond LOW 4.0,
maar schijn bedriegt. Eric Limburg is
nog steeds bezig met het ontwikkelen
van deze versie, alleen is er meer
(doorloop)tijd nodig dan eerst ge-
dacht was. We zullen nog even geduld
moeten hebben.
Ook in 2005 is er weer veel werk te
verrichten aan rakende ster-
bedekkingen en sterbedekkingen door
planetoïden. Even ter herinnering:
stuurt u uw waarnemingen van 2004
op naar de desbetreffende coördina-
tor?
Er staat weer een vers jaar voor de
deur. In dit nummer vindt u weer de
vertrouwde acceptgiro. De contributie
voor 2005 bedraagt 15 Euro.
Namens de redaktie wens ik u allen
prettige feestdagen en een goed begin
van het jaar 2005 toe, met veel helder
weer.

Jan Maarten Winkel
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All systems go: 29 maarAll systems go: 29 maarAll systems go: 29 maarAll systems go: 29 maarAll systems go: 29 maart 2006t 2006t 2006t 2006t 2006

totale zonsvertotale zonsvertotale zonsvertotale zonsvertotale zonsverduisteringduisteringduisteringduisteringduistering
Door Henk Bril

Op 29 maart 2006 is er weer eens een totale zonsverduistering te zien die redelijk goed bereis(k)baar is: de
totaliteitszone loopt over de Turkse Rivièra bij Antalya en Alanya. Veel amateurs zullen hier naar toe gaan
en het was in eerste instantie ook mijn plan om hier een reis naar toe te organiseren. Naarmate de tijd vor-
derde kreeg echter Egypte mij meer en meer in de greep. De centrale lijn loopt weliswaar niet over Egypte,
maar over Libië, maar desalniettemin kun je in de buurt van de grens in de buurt van Sallum toch genieten
van bijna 4 minuten totaliteit.

Inmiddels zijn de voorbereidin-
gen voor een reis in volle gang –
de reis met 50 personen was bin-
nen enkele weken compleet vol-
geboekt, en op het moment van

schrijven begint ook de reserve-
lijst al aardig vol te raken. Dus
wie nog mee wil moet eerst even
met mij contact opnemen.

Omdat we naar Egypte gaan ligt
het voor de hand de reis te com-
bineren met culturele highlights
als Cairo en Luxor, maar we doen
ook een mooie woestijn oase aan.

25 maart: vlucht Schiphol - Cairo, overnachting in 3-sterren hotel.
26 maart: stadstour Cairo, bezoek Egyptisch Museum, Mohamed Ali Moskee en Khan El Khalili Bazar.

Dinner Cruise op de Nijl optioneel. Overnachting in 3-sterren hotel.
27 maart: rit naar As Sallum, lunch in Mersa Matrouh. Onderweg bezoek aan El Alamein.

Overnachting in bedoeïenententen.
28 maart: vrij te besteden in As Sallum, voorbereiden op de eclips. Overnachting in bedoeïenententen.
29 maart: ECLIPS ! Het astronomische hoogtepunt van de reis, 3 minuten en 55 seconden totaliteit

in het verschiet! Na de eclips feestelijke festivallunch en vertrek naar Siwa (oase).
Overnachting in bedoeïenententen.

30 maart: in Siwa bezoek aan tombe van Shally, tempel van Alexander de Grote, het bad van Cleopatra,
de Amun tempel en de berg van de dode tombes. Overnachting in bedoeïenententen.

31 maart: vrij te besteden in Siwa. Overnachting in bedoeïenententen.
1 april: Transfer naar Mersa Matrouh. Gelegenheid om te zwemmen, eventueel bezoek aan de ruines

uit de tijd van Ramses II, of andere bezienswaardigheden. Overnachting in bedoeïenententen.
2 april: Transfer terug naar Cairo, onderweg bezoek aan het Wadi El Natrun klooster.

Overnachting in 3-sterren hotel.
3 april: Bezoek aan de piramiden van Gizeh, de Sfinx en Sakkara. Overnachting in 3-sterren hotel.
4 april: Dagtrein van Cairo naar Luxor. Overnachting in 4-sterren hotel.
5 april: Luxor. Bezoek aan de Vallei der Koningen, Vallei der Koninginnen.

Overnachting in 4-sterren hotel.
6 april: Luxor. Dagtocht naar Abydos en Denderah. Overnachting in 4-sterren hotel.
7 april: Luxor. Vrij te besteden. Optioneel: Vlucht naar Aboe Simbel of Starlight Buffet Diner

op de Nijl. Overnachting in 4-sterren hotel.
8 april: vlucht Luxor - Cairo - Schiphol.
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Op de bijgaande plaatjes een
overzicht van de waarnemings-
plaats:

Het weer is natuurlijk altijd af-
wachten, maar op basis van ren-
dementen uit het verleden hebben

Figuur 1. Figuur 2.

Binnenkort hoop ik terug te ko-
men, met hulp van Adri, op een
grappige historische bijkomstig-
heid:
In een oud tijdschrift kwam ik
een bijzondere tekening tegen
van een zonsverduistering uit de
oudheid, het zou hier gaan om de
beroemde zonsverduistering die
al door Thales was voorspeld en
die een eind had gemaakt aan de
oorlog tussen de Lydiërs en de
Meden, althans dat zegt
Herodotus.

Hier is al de kaart, de lijn lijkt
veel op de totaliteitslijn van 29
maart 2006, en in een volgende
Occultus komen we verder op
deze zaak terug.
Want over deltaT in de oudheid
en het jaar ‘0’ zijn we nog lang
niet uitgepraat…, en met behulp
van GEOS zullen we dit histori-
sche varkentje voor eens en voor
altijd wassen. Avé!!

plaats aantal zonuren bewolking zichtbaarheid regen op onweer op hinder
zonuren per dag onbewolkt lichtbewolkt gedeeltelijk geheel eclips eclipstijdstip eclipstijdstip t.g.v. stof

As Sallum 9.0 75% 38.5% 17.7% 36.9% 6.6% 60% 1.9% 0% 0%

Figuur 3.

we een behoorlijke kans de eclips
te zien:
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Eclipse brings claim ofEclipse brings claim ofEclipse brings claim ofEclipse brings claim ofEclipse brings claim of

medieval African obsermedieval African obsermedieval African obsermedieval African obsermedieval African observatorvatorvatorvatorvatoryyyyy
Door Atze Herder

Viewers of the total solar eclipse
in Southern Africa early on
Wednesday have also had their
eyes opened by second startling
event - newly released evidence
that a medieval African site was
an astronomical observatory.
Starting just before 0600 GMT,
the shadow of the Moon took 30
minutes to cross Africa from west
to east, before heading over the
Indian Ocean to make landfall in
western Australia around 0900
GMT.

In Africa, between 0610 and
0620, the shadow crossed the
southern tip of Zimbabwe, not far
from the mysterious stone ruins
of Great Zimbabwe, from which
the country took its name.

Great Zimbabwe, built in about
1200 AD is a perplexing UN
world heritage site. At its heart is
the Great Enclosure - a wall
comprised of over 5000 cubic
metres of stone and marking a
perimeter 240 metres in length.
Archaeologists had assumed it
was once a royal residence.
But on Wednesday,
archaeologist-astronomer Richard
Wade, of the Nkwe Ridge
Observatory, South Africa,
presented his new evidence. He
claims Great Zimbabwe was
similar in function to Stonehenge
in England, though much
younger.

Figuur 1. Great Zimbabwe is a
controversial site thought to have
been a royal residence (Image:
Corbis)

Eclipse predictor
“This is the culmination of nearly
30 years of research,” Wade told
New Scientist. Central to his
conclusion is the location of
stone monoliths on the eastern arc
of the Great Enclosure.
According to Wade, they line up
with the rising of the Sun, Moon
and bright stars at certain,
astronomically significant times
of the year. One of the more
striking alignments that Wade has
observed is the rise of three
bright stars in Orion over three of
the monoliths, on the morning of
the winter solstice, the shortest
day of the year.
One monolith could also be an
eclipse predictor. Wade says it is
notched in such a way that “the
pattern and amount of notches
can only be a record of the Ve-

nus’ alignments with Earth, and
we know that the location of Ve-
nus in the sky can be used to
predict eclipses. It also has
crescents and discs carved into
it.”
Perhaps most contentiously,
Wade believes he knows why a
conical tower that has previously
baffled archaeologists was built.
“The conical tower lines up
precisely with the supernova
known to have exploded in Vela,
700 to 800 years ago,” he says.

Chance alignments
His work so far has been vetted
by astronomers from the South
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African Astronomical
Observatory and will be
submitted to scientific journals.
However, some experts warn that
there are so many stones on the
walls of the Great Enclosure that
some chance alignments are
inevitable. Researchers should be
careful of reading too much into
them, they say, adding that more
work is needed before Great Zim-
babwe’s use as an observatory is
proven.
David Dearborn, a physicist at
Lawrence Livermore National
Laboratory who has also studied
Mayan astronomy in South
America, notes that spectacular
sites like Great Zimbabwe and
Stonehenge pose a particular
scientific challenge because they
are one-offs.
Astronomical alignments of

Figuur 2. The patterns have
previously been interpreted as
those on snake skin (Image:
Natural History Museum,
Bulawayo)

Bron: NewScientist.com news
service 04 December 2002

objects at such sites may be
suggestive but chance cannot be
ruled out. Dearborn adds that stu-
dies of numerous smaller sites
can provide statistical support for
such alignments, as can evidence
from oral histories that people
who used the site had
astronomical knowledge.

Stuart Clark and Damian
Carrington

Rakende sterbedekkingen - expedities 2005

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats
A 18-01-05 di 20:43 93178 6,9 49 227 -42 9S 65+ NVWS Limburg
B 19-01-05 wo 17:46 76070 7,2 55 137 -15 15S 74+ NVWS Limburg
B 30-01-05 za/zo 00:15 119234 7,1 28 129 -57 13S 81- VVS
B 04-02-05 do/vr 04:17 184415 0,9 3 142 -28 14S 29- NVWS Limburg
B 21-02-05 zo/ma 00:51 79861 5,9 45 252 -46 3N 91+ NVWS Bussloo
B 15-03-05 di 18:23 76343 6,0 52 238 -7 3S 30+ VVS
B 15-04-05 vr 20:46 79264 8,1 45 258 -19 9N 43+ VVS
B 23-10-05 za/zo 01:22 78530 8,0 51 111 -43 5N 69- NVWS Drente
B 24-11-05 wo/do 01:31 99133 8,1 24 102 -50 4S 48- NVWS Drente
A 24-11-05 wo/do 02:58 99157 7,7 36 121 -39 8S 48- NVWS Doesburg
A 26-11-05 vr/za 05:19 119147 6,5 33 144 -18 14S 28- NVWS Heesch
B 27-11-05 za/zo 04:44 138921 8,1 20 128 -23 13S 20- VVS
A 23-12-05 do/vr 05:10 119003 7,0 40 178 -23 16S 56- NVWS Limburg

NVWS Druten

Agenda

23/24 april 2005 – amateur bijeenkomst te Roden
28 mei 2005 – Sterbedekkersdag bij Volkssterrenwacht Bussloo
25 juni 2005 – jaarvergadering KNVWS
26-28 augustus 2005 – ESOP XXIV te Helsinki, Finland
5/6 november 2005 – amateur bijeenkomst te Tilburg
25-29 augustus 2006 – ESOP XXV in Nederland
24-29 augustus 2007 – ESOP XXVI te Praag, Tsjechië
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Algemeen

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

Totale sterbedekkingen

Toelichting op de tabel

Gebruikte eenheden

h Uren
m Minuten
s Seconden
o Graden
� Boogminuten
� Boogseconden

% Percentage
cm Centimeter

Omrekening naar een andere lokatie

De tijdstippen dienen te worden gecorrigeerd indien vanuit een andere lokatie wordt waargenomen. Maak
daarvoor gebruik van onderstaande formule:

(1) correctie_minuten = (5,129 - L) x CFA + (B - 52,086) x CFB
(2) UT_nieuwe_lokatie = UT_tabel + correctie_minuten

Hierin vertegenwoordigt L de geografische (ooster)lengte van de nieuwe waarneemplaats en B de
geografische (noorder)breedte, beide uitgedrukt in decimale graden en positief.
De waarde van UT_tabel dient uit de lijst met bedekkingstijdstippen te worden afgelezen. Houdt er rekening
mee dat de correctie is uitgedrukt in minuten.

De kolommen

Date Datum
Day Dag van de week

Time Tijdstip begin/einde bedekking in Universal Time
A Nauwkeurigheid van voorspelling
P Verschijnsel; D = intrede, R = uittrede

XZ XZ nummer van de ster
Mag Magnitude van de ster

Al Hoogte van de ster
Az Azimut van de ster
Sn Hoogte van de zon

CA Cusp angle
K Maanfase; + = wassend, - = afnemend

Dterm Afstand van de ster tot meest namije verlichte detail
PA Positiehoek

W A Watts angle
CFA Omrekeningsfaktor voor lengte (zie verder)
CFB Omrekeningsfaktor voor breedte (zie verder)
Dia Minimaal benodigde kijkerdiameter
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Dubbel dubbelgenot enDubbel dubbelgenot enDubbel dubbelgenot enDubbel dubbelgenot enDubbel dubbelgenot en

het bijzonderhet bijzonderhet bijzonderhet bijzonderhet bijzondere van SAO144920e van SAO144920e van SAO144920e van SAO144920e van SAO144920
Door Harrie Rutten

Wat is het najaar van 2005 toch
droevig. De heldere avonden
sinds 1 juli 2004 zijn werkelijk te
tellen en als het dan al helder was
dan was het net Nieuwe Maan of
was ik op dienstreis of had een
andere verplichting. En als je dan
al van die verplichting terug
kwam stond de Maan of te laag
aan de hemel of was al onder ge-
gaan of er waren gewoonweg
geen bedekkingen meer die
avond. Of nog frustrerender als
de maanfase gunstig was: het was
weer bewolkt geworden!

Om mismoedig van te worden.

Daarom raak je bijna geëmotio-
neerd als er weer eens een mooie
heldere avond aan komt die je
kunt gebruiken om eindelijk weer
één en liefst veel meer sterbedek-
kingen te kunnen gaan waarne-
men. De tweede avond na 1 juli
was 20 november, de derde 23
november j.l. Beide avonden bo-
den voor mij op zijn minst één
verrassing. De verrassing die
beide avonden iets gemeenschap-
pelijks hadden: een bedekking
van een echte dubbelster en een
van twee wel heel dicht bij elkaar.
Deze had ik tot nu toe niet gehad.

Op zaterdag 20 november voor-
spelde LOW onder andere de be-
dekking van SAO 146683. Dit is
een echte dubbelster waarvan de
componenten 4 boogseconden uit
elkaar staan. Deze hebben een
helderheid van m=7,2 en m=8,2.
Het is toch wel een imposant ge-
zicht zo’n dubbelster, beide spec-
trum K0, een beetje gelig van

kleur. Maar nog imposanter is dat
het lijkt alsof twee schitterende
diamantjes gestaag de maan zitten
te naderen. En dan, de eerste ver-
dwijnt plotseling achter de don-
kere maanrand die nog duidelijk
afsteekt van de nog donkerdere
hemel. De tweede zet zijn weg
gestaag voort en ondergaat bijna
7 seconden later hetzelfde lot.
Dan is er “leegte”, dat prachtige
schouwspel is geschiedenis.

Dinsdag 23 november was er
weer zo’n schouwspel te ver-
wachten, maar daarover later
meer. Eerst was er een traktatie.
De ster SAO 144920 verdwijnt
om 19h09m09s,6 achter de
maanrand. Maar dit gebeurde niet
zoals verwacht in een flits maar
ging gradueel. De afzwakking tot
verdwijnen duurde schattender-
wijs 0,2 tot 0,3 seconden. Wie
heeft dat nog meer gezien? Het
maanprofiel in LOW geeft er
geen aanleiding toe. Wat is het
bijzondere? Of zou daar een
flankbedekking aan een hele
steile, bijna verticale, helling?

Het snoepje van die avond was
de bedekking van SAO 11099 en
SAO11100. Dit is officieel geen
dubbelster en ook stonden de
sterren veel verder uit elkaar,
maar liefst 4,7 boogminuten,
maar was toch een indrukwek-
kend gezicht omdat het zulke hel-
dere pitten waren. SAO11099
staat ca. 820 lichtjaar van ons

vandaan en SAO 11100 maar ca.
156 lichtjaar. De helderheid is
resp. m=8,5 en m=7,8. Maar het
kleurverschil is sterker,
SAO11099 is een geelachtige en
SAO11100 is roodachtig. Het
kleurverschil valt direct op. En
ook hier herhaalde zich het
prachtige schouwspel van 20 no-
vember zei het dat het contrast
van de donkere maandrand niet
meer zo was, maar indrukwek-
kend was ook dit. Het tijdverschil
was hier iets meer: bijna 10 se-
conden, maar dat komt door de
stand ten opzichte van de gebo-
gen maanrand.

Deze bijzondere waarnemingen
maakten heel wat bewolking weer
goed, maar dat neemt niet weg
dat ik liever veel gewone ster-
bedekkingen zie dan uitzonder-
lijke dubbele. Bewolking is saai,
sterbedekkingen niet en ster-
bedekkingen van dubbelsterren is
meer dan dubbele lol.

O ja, er was nog een fenomeen
op de avond van 20 november.
Het was weer sinds lange tijd hel-
der, ook voor de militairen die
dan ’s avonds visuele oefen-
vluchten doen. Ook zij hebben
wat in te halen. Wat een klere
herrie dingen. Laat die krengen
toch aan de grond. Dat bespaart
heel veel energie en nog heel veel
meer belastingcenten en voor
sterbedekkingen: het verhoogt de
concentratie.
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28 mei 2005:28 mei 2005:28 mei 2005:28 mei 2005:28 mei 2005:

Sterbedekkersdag 2005Sterbedekkersdag 2005Sterbedekkersdag 2005Sterbedekkersdag 2005Sterbedekkersdag 2005
Door Harrie Rutten

Misschien heeft niet iedereen die de jaarvergadering in Roden verleden jaar heeft bijgewoond zich gereali-
seerd dat die jaarvergadering zeer waarschijnlijk de laatste is geweest tijdens de bijeenkomst Werkende
Amateurs in Roden. Dit is het gevolg van een aantal besluiten die tijdens de jaarvergadering zijn genomen.
Zie daarvoor ook mijn artikel “Van de Voorzitter” in een vorige Occultus.

Voor de volledigheid wordt dit in
telegramstijl even herhaald.
Er heeft een reorganisatie van het
bestuur en waarnemingsleiders
plaatsgevonden. De conclusie
was dat het bestuur de groot en te
log was om snel te kunnen opere-
ren. Daarom zijn de beide disci-
plines opgedeeld en is er nu een
commissie waarnemingsleiders en
een klein bestuur dat snel en ade-
quaat kan handelen.
Eén keer per jaar komen de
waarnemingsleiders en het be-
stuur bij elkaar om wat zaakjes te
bespreken die nodig zijn in het
belang van waarneemacties en
bestuurszaken.
Er is toen geconcludeerd dat dit
het beste kan op één dag en dat
zou dan de Sterbedekkersdag
worden. Geografisch gezien ligt
de volkssterrenwacht Bussloo na-
genoeg exact in het zwaartepunt
van de actieve waarnemers. Frap-
pant is dat het zwaartepunt van
alle leden slechts nog geen twin-
tig kilometer van Bussloo ligt.
Het ligt dus voor de hand om
daar voortaan deze activiteit te
ontplooien en vooral er een fijne
dag van te maken.
We stellen ons dan ook voor om
de ochtend te gebruiken voor de
gezamenlijke vergadering van be-

stuur en waarnemingsleiders.
Deze wordt gevolgd door de jaar-
vergadering. De middag wordt
gevuld met voordrachten van le-
den over facetten van hun/onze
activiteiten.
De sterbedekkersdag wordt beslo-
ten met een gezamenlijke barbe-
cue. Deze kan natuurlijk niet gra-
tis aangeboden worden, daarvoor
is de contributie te laag. Daar zal
een kostendekkende bijdrage
voor gevraagd moeten worden.
We denken aan een bedrag van
ca. 17,50 euro inclusief drank. De
uitnodiging voor deze bijeen-
komst zal samen met de agenda
en jaarverslag worden gepubli-
ceerd in Occultus. U dient zich
dan wel aan te melden. Dit kan
alleen door het bedrag op de re-
kening van de vereniging over te
maken. Jan Maarten zal daar te
zijner tijd als penningmeester een
oproep doen. Geen aanmelding
betekent niet mee-eten en mee-
drinken.
Als jullie een bijdrage hebben
voor de sterbedekkersdag (voor-
dracht, demonstratie, ervarings-
verhaal, e.d.) dan kun je dit nu al
opgeven via e-mail aan
h.g.j.rutten@home.nl

Deze eerste sterbedekkersdag in
deze vorm wordt gehouden op
zaterdag 28 mei 2005. Houdt
deze dag dus vrij in je agenda.
Het programma van deze bijeen-
komst komt in een volgende
Occultus.
Jullie zijn bij deze al van harte
uitgenodigd.

Logo voor ESOP XXV

In augustus 2006 organiseert
Nederland het European
Symposium on Occultation
Projects (ESOP). DOA bestaat
dan 60 jaar, en het zal de 25e

ESOP zijn.
Het organiserend team vraagt
hierbij aan alle leden om een
logo te bedenken. De ontwer-
per van het winnende logo
krijgt 50% reductie op de bij-
drage voor het bijwonen van
ESOP XXV, welke (zoals het
er nu naar uit ziet) plaats zal
vinden in Nijmegen.

Graag voor 1 april 2005
(geen grap) het ontwerp in-
dienen bij de redactie (e-mail
adres j.m.winkel@freeler.nl).



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

 12



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

13



Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen

 14

WWWWWerkgrerkgrerkgrerkgrerkgroep NEOs en Planetoïdenoep NEOs en Planetoïdenoep NEOs en Planetoïdenoep NEOs en Planetoïdenoep NEOs en Planetoïden
een concurrent voor onze vereniging?

Door Harrie Rutten

De leden onder ons die Zenit ont-
vangen hebben zeer waarschijn-
lijk mijn artikel gelezen in het
oktobernummer van mijn verslag
van de bijeenkomst van de Duitse
werkgroep “Planetoïden” en de
oproep om een werkgroep daar-
voor op te richten.

De reacties waren nogal divers.
Zo waren er zeer enthousiaste
reacties met spontane aan-
meldingen, maar ook leden van
andere werkgroepen die van me-
ning zijn dat planetoïden alleen
maar thuis horen bij één werk-
groep...

Het klopt, het waarnemen van
planetoïden kan op veel manieren
en zo zijn er ook waarnemingen
die binnen onze werkgroep ge-
daan worden. Dat zijn de waarne-
mingen van sterbedekkingen
door planetoïden. Het gaat (nog)
niet om grote aantallen van suc-
cesvolle waarnemingen, maar in-
tenties zijn er genoeg. Jammer dat
het vaak niet van een waarne-
ming komt, omdat in de meeste
gevallen het weer dit belet of dat
er geen bedekking is omdat de
positie van de waarnemer niet
binnen de werkelijke bedekking-
zone valt. Uit waarnemingen
blijkt dat de foutmarge vaak gro-
ter is dan wordt voorspeld en
daarom is het belangrijk die waar-
nemingen te doen.
Maar zullen er wel bedekkingen
worden waargenomen, is het dan

een waarneming van de nieuwe
Werkgroep NEOs en Planetoïden
of een van onze vereniging? In
principe zijn dat ook bezwaren
van sommige leden van andere
werkgroepen.
Immers zijn het niet alleen ster-
bedekkingen door planetoïden
die waargenomen kunnen wor-
den. Zo kun je de volgende waar-
nemingen voorstellen:
a. bepalen van posities van

planetoïden en NEOs,
b. helderheidschattingen c.q.

metingen van planetoïden
die in helderheid variëren,

c. herontdekken van “verloren”
NEOs en planetoïden,

d. ontdekken van nieuwe NEOs
en planetoïden,

e. spectrale waarnemingen van
planetoïden,

f. waarnemen van sterbedek-
kingen door planetoïden,

g. ontwikkelen van nieuwe
software,

h. ontwikkelen van nieuwe
waarneemtechnieken.

En dan is er nog een mogelijk-
heid:
i. historische aspecten m.b.t.

planetoïden.

Als je dan kijkt welke werkgroe-
pen er in ons land zijn waar ex-
pertise is op bovenstaande onder-
werpen dan doe je een interes-
sante constatering. Maar eerst,
waar liggen de expertises?
Ad. a.
Astrometrische werkzaamheden,

qua uitwerken van positie-
bepalingen t.o.v. sterren is de ex-
pertise bij de werkgroep Meteo-
ren.
Ad. b.
Expertise is bij de werkgroep ver-
anderlijke sterren.
Ad. c.
Geluk hebben, geen expertise no-
dig, maar wel fanatiek fotogra-
fisch (ccd) waarnemen. Digitaal
blinken zou een activiteit kunnen
zijn van de werkgroep computers
en sterrenkunde.
Ad. d.
Als c, je zou ook actief kunnen
zoeken.
Ad. e.
Wordt op beperkte schaal door
diverse amateurs gedaan, heb ze
nog nooit in wg verband activitei-
ten zien doen (net als planetoïden
overigens).
Ad. f.
Expertise en voorspellings-
software is bij de werkgroep ster-
bedekkingen. Er zijn wel diverse
sites op het Internet te vinden.
Ad. g.
Expertise bij de werkgroep com-
puters en sterrenkunde en bij de
werkgroep sterbedekkingen. Soft-
ware om posities te bepalen uit
referentiesterren is al op het Inter-
net te vinden.
Ad. h.
Expertise bij alle werkgroepen.
Ad. i.
Persoonlijke expertise bij veel
verschillende werkgroep leden,
maar met betrekking tot
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planetoïden nergens echt aanwe-
zig.

Het is dus duidelijk dat er geen
enkele werkgroep is die alle ex-
pertises in huis heeft. Dat kan be-
tekenen dat als de nieuwe werk-
groep van de grond komt er af-
spraken gemaakt moeten worden.

Voor onze vereniging geldt dit
zoals reeds gezegd voor ster-
bedekkingen. Daar is ons die pro-
blematiek niet vreemd. We heb-
ben niet alleen leden in Neder-
land, maar ook in België, Duits-
land, Zwitserland en Zuid-Afrika
en er was een lid in Aruba (Erwin
is intussen weer terug in Neder-
land). Een deel van die leden is
actief met waarnemingen. Met die
leden zijn, voor zover nodig, af-
spraken gemaakt wie de waarne-
mingen rapporteert naar de inter-

nationale organisatie(s), in ons
geval het ILOC in Japan. De
waarnemingen van bedekkingen
door planetoïden worden gerap-
porteerd op de maildienst van
planoccult die deze waarnemin-
gen verzamelt en verder ver-
werkt.
Dit kan dus zo blijven, de waar-
nemer bepaalt, de waarnemingen
zijn zijn/haar eigendom. Dit is
voor ons logisch, maar sommige
mensen denken dat als je lid bent
van een organisatie dat dan de
waarnemingen eigendom zijn van
die organisatie. Vreemde ge-
dachte.
Daarom denk ik ook dat een
nieuwe vereniging Planetoïden
helemaal geen concurrent voor
onze vereniging is, sterker nog,
ik denk dat juist er een bredere
belangstelling kan ontstaan voor
sterbedekkingen als mensen die

Planetoïden waarnemen bevan-
gen worden door het bedekkers-
virus en zich dan ook bij ons
gaan aanmelden.

Mochten er onder jullie potentiële
leden zijn die zich interesseren
voor de materie rond Planetoïden,
dan worden zij bij deze uitgeno-
digd op de eerste bijeenkomst
van die werkgroep. Daar kun je
dan mee discussiëren over het
programma en hoe gerapporteerd
wordt (houden zoals het nu is?).
Die bijeenkomst is op
26 februari 2005 in de oude
Sterrewacht Leiden. Uitgeno-
digd is ook mevr. Dr. I. Van Hou-
ten-Groeneveld, of ze komt is
nog niet bekend. Over een paar
weken is er een site in de lucht en
kan daar meer informatie gevon-
den worden.

Onderstaande tabel geeft aan
welke sterbedekkingen door
planetoïden in de genoemde pe-
riode zichtbaar zijn.
De kaartjes t.b.v. de genoemde
bedekkingen treft u op de vol-
gende pagina’s aan. Mocht u een
tekort aan waarnemingsformulie-
ren hebben, geef ondergetekende
dan een seintje, dan zorgt hij dat
u nieuwe formulieren krijgt.

De komende tijd zijn er vele ster-

Sterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen door
 Planetoïden Planetoïden Planetoïden Planetoïden Planetoïden
1 januari - 1 april 2005

Door Jan Maarten Winkel

bedekkingen door planetoïden
zichtbaar. De voorspellingen zijn,
als vanouds, tot ons gekomen via
EAON terwijl Edwin Goffin de
berekeningen verzorgd heeft.

Het waarnemingsprogramma van
EAON omvat voor 2005 maar
liefst 195 bedekkingen. Deze zul-
len niet allemaal in “Occultus”
worden opgenomen.
De volgende criteria zijn gehan-
teerd:

* de zon moet minimaal 10o

onder de horizon staan;
* de ster moet minimaal 10o

boven de horizon staan;
* Nederland dient in de

bedekkingszone te liggen bij
geen shift, of een shift van
maximaal 1";

* de maan moet op minimaal
30o afstand staan;

* de ster moet minimaal een vi
suele helderheid 11,0 hebben.
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Lumen

Op 30 september zagen Varanda
en Goncalves vanuit Portugal en
Rain en Payer vanuit Duitsland
een bedekking door (141) Lumen
van 6 seconden, 1,7 seconden,
7,0 seconden respectievelijk 8,8
seconden. Harrie Rutten heeft
deze planetoïde ook waargeno-
men, maar zag geen bedekking.
Gezien het pad (figuur 1) zat
Harrie vlakbij een positieve waar-
neming. De koorden zijn uitgezet
(figuur 2) en aangepast door Jean
Lecacheux (figuur 3).

Marlu

Op 8 oktober hebben Monique de
Kock, Harrie Rutten en Jan Maar-
ten Winkel de planetoïde (746)
Marlu waargenomen, maar geen
bedekking gezien.

Polyxo

Op 16 november werd door
Eberhard Bredner vanuit Majorca
een bedekking waargenomen
door (308) Polyxo met een duur
van 2,6 seconden. Er werd door
nog eens tien andere waarnemers
vanuit Spanje een positieve waar-
neming verricht. Het betrof een
zeer heldere ster (magnitude 6,3).
Toch geven de resultaten een
grote spreiding. Enkele waarne-
mers hadden een stapsgewijze
uittrede, wat wijst op een
dubbelster. Zie voor het pad fi-
guur 4, en voor een analyse van
de resultaten figuur 5.

Figuur 1.

Figuur 2. Figuur 3.

Figuur 5. Figuur 4.
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Het afgelopen kwartaal

Op 15 oktober werd door
Oksanen (Finland) een bedekking
door (63) Ausonia waargenomen
met een duur van maar liefst
11,20 seconden.
Op 6 november werd door
Vinyaminov (Rusland) een be-
dekking door (796) Sarita waar-
genomen met een duur van 3,6
seconden.
Op 10 november werd door
Bernascolle (Frankrijk) een be-
dekking door (306) Unitas waar-
genomen met een duur van 0,9
seconden.
Op 11 november werd door
Jennings (Engeland) een bedek-
king door (238) Hypatia waarge-
nomen van 16,68 seconden. Van-
uit Argentinië (!) werd er ook een
bedekking waargenomen door
Buso en Masalan met een duur
van 13,53 seconden.
Op 28 november werd door Mon-
tanne (Frankrijk) een bedekking
door (238) Hypatia waargenomen
met een duur van 13,8 seconden.
Op 6 december werd door Poncy
en de TAROT sterrenwacht
(Frankrijk) en door Corelli (Italië)
een bedekking door (489)
Comacina waargenomen met een
duur van 7,2 seconden, 2,99 se-
conden respectievelijk 4 secon-
den. Bernascolle (Frankrijk) zat
net ten zuiden van de
bedekkingszone, welke een
noordshift vertoonde (zie figuur
6). Zie voor het resultaat figuur 7.

Figuur 6.
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Op 7 december werd door
Goncalves (Portugal) en Corelli
(Italië) een bedekking door (85)
Io waargenomen met een duur
van 12,24 seconden respectieve-
lijk meer dan 8,3 seconden. Ook
vanuit Japan werd deze bedek-
king waargenomen (zie figuren 8
en 9).
Op 12 december zorgde (85) Io
voor spektakel. Door 16 waarne-
mers vanuit Spanje, Italië, Frank-
rijk, Zwitserland en Duitsland
werd een positieve waarneming
verricht met een duur uiteenlo-
pend van 1,5 tot 14,5 seconden.
Het pad vinden we terug in figuur
10, een voorlopig resultaat in fi-
guur 11 en de ‘best fit’ in figuur
12.
Op 25 december werd door Bul-
der (Nederland) een bedekking
door (1736) Floirac waargeno-
men met een duur van ongeveer
0,3 seconden.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn
er maar liefst 11 bedekkingen ge-
selecteerd. Zie voor de zoek-
kaartjes voor Ani en Croatia (op 7
januari) het vorige nummer van
Occultus. De planetoïden Vala,

Figuur 8. Figuur 9.

Croatia (op 4 februari), Dido en
1986TT6 zullen voor NEDER-
LAND een grote kans op een po-
sitieve waarneming geven. Maar
houdt ook de last minute
astrometry op PLANOCCULT in
de gaten voor de andere ster-
bedekkingen. Kijk in alle geval-
len van 10 minuten voor tot 10
minuten na het opgegeven tijd-
stip.
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STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 JANUARI - 1 APRIL 2005

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

za/zo 02-01 02.48 32 245 791 Ani 107 km 14.2 Spanje
do/vr 07-01 02.37 33 234 589 Croatia 93 km 13.7 Spanje

wo/do 13-01 01.02 47 228 1001 Gaussia 78 km 14.1 Scandinavië
vr 14-01 22.15 51 158 305 Gordonia 51 km 12.1 Scandinavië
za 22-01 21.48 24 264 690 Wratislavia 140 km 13.2 Frankrijk

wo/do 03-02 04.01 39 255 131 Vala 43 km 13.1 NEDERLAND
vr 04-02 22.03 47 193 589 Croatia 93 km 14.0 NEDERLAND

wo/do 10-03 02.36 31 214 209 Dido 149 km 12.7 NEDERLAND
vr 11-03 22.46 41 223 1315 Bronislawa 66 km 15.2 Spanje
za 19-03 20.26 19 274 128 Nemesis 194 km 12.8 Scandinavië

za/zo 20-03 03.12 16 150 7641 1986TT6 46 km 17.2 NEDERLAND

Niet geselekteerd

Mochten er waarnemers zijn die
ook andere (niet in de lijst opge-
nomen) potentiële bedekkingen
willen waarnemen, dan kan men
terecht op internet op pagina
www.aula.com/EAON/ Op deze
pagina staan ook de zoekkaartjes
zoals deze in Occultus gepubli-
ceerd worden.
Als men geen toegang heeft tot
internet dan verzoek ik hen con-
tact met mij op te nemen. Ik zal
hen dan van de gewenste infor-
matie voorzien.

Figuur 10.
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Datum Sternaam magn. alfa (2000.0) delta (2000.0) d m T max

za/zo 02-01 TYC 0736-00198-1 9.8 06h30m.6 11o03' 4.4 7s
do/vr 07-01 TYC 0175-01748-1 9.5 07h11m.1 07o27' 4.2 7s

wo/do 13-01 TYC 1334-00488-1 10.9 06h44m.4 17o08' 3.2 6s
vr 14-01 TYC 1346-00282-1 8.6 07h12m.0 15o10' 3.5 5s
za 22-01 TYC 1205-01477-1 10.9 01h39m.7 15o20' 2.5 7s

wo/do 03-02 TYC 1416-00788-1 10.4 09h39m.9 22o41' 2.8 4s
vr 04-02 TYC 0747-00880-1 10.6 06h50m.9 09o16' 3.5 10s

wo/do 10-03 HIP 59732 7.7 12h15m.0 -01o20' 5.0 12s
vr 11-03 TYC 0799-01487-1 10.1 08h23m.1 10o03' 5.1 10s
za 19-03 HIP 15285 7.5 03h17m.2 17o34' 5.3 5s

za/zo 20-03 TYC 6234-01827-1 10.5 17h24m.5 -16o48' 6.7 4s

Verklaring symbolen:
ho: hoogte ster boven de horizon
AZo: azimut ster (0o=Noord;90o=Oost;180o=Zuid;270o=West)
d m: helderheidsafname bij bedekking
T max: maximale tijdsduur bedekking
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