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Redaktioneel

Op 28 mei wordt de Sterbedek-
kersdag georganiseerd. Deze zal
plaatsvinden op volkssterren-
wacht Bussloo. Indien u een bij-
drage (voordracht, demonstratie
e.d.) aan deze dag heeft, kunt u
dat bij Harrie Rutten melden.
Op de Sterbedekkersdag zal ook
de algemene leden vergadering
gehouden worden. De vergader-
stukken vindt u elders in dit num-
mer.

Dit jaar wordt ESOP XXIV
(European Symposium on
Occultation Projects) gehouden
in Helsinki. Het symposium vindt
plaats van 26 tot 31 augustus.
Meer informatie is te vinden op
het internet op pagina:

http://www.ursa.fi/ursa/
jaostot/pikkuplan/
tapahtumat/ESOP2005/

Dan nog als laatste: als u de con-
tributie voor 2005 nog niet vol-
daan heeft, dan graag zo spoedig
mogelijk overmaken met bij-
gaande acceptgiro. De contribu-
tie voor 2005 bedraagt 15 Euro.

Ik wens u veel leesplezier toe met
deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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Sterbedekkingen door de Maan -Sterbedekkingen door de Maan -Sterbedekkingen door de Maan -Sterbedekkingen door de Maan -Sterbedekkingen door de Maan -

jaarjaarjaarjaarjaaroveroveroveroveroverzicht 2004zicht 2004zicht 2004zicht 2004zicht 2004
(status 25 februari 2005)

Door Tom Tenbergen

In vergelijking met 2003 zijn er
97 bedekkingen meer gerappor-
teerd. In totaal zijn er 343 bedek-
kingen waargenomen door 16
waarnemers. Zoals gebruikelijk
werden in de eerste helft de
meeste waarnemingen gedaan,
76% van het totaal.

Figuur 1. Historisch overzicht
van het aantal bedekkingen en
aantal waarnemers.

Harrie Rutten heeft met 155 ver-
uit de meeste waarnemingen ver-
richt. Alleen Henk Bril had in
1992 en 1993 meer waarnemin-
gen.

Figuur 2. Hoogste aantal
waarnemingen.

Roelof Boschloo heeft de meeste
waarnemingen op zijn naam. In
39 jaren klokte hij al 1181 bedek-
kingen.
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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

Ook mochten wij de 11000ste be-
dekking noteren.
Volgende grafiek geeft het over-
zicht van het cumulatieve aantal
waarnemingen sinds de oprich-
ting van de vereniging.

Er werden 15 rakende bedekkin-
gen genoteerd. De rakende van
26 April te Rouveen van X12050
was de meest succesvolle. Roelof
Mink was met 11 tijdstippen zeer
succesvol. Jan Hazendonk en
Hans Govaarts waren minder ge-
lukkig met een mis. Hans was wel
succesvol met 2 tijdstippen, tij-
dens de rakende bedekking van
X29087 in Duitsland.

Al met al is dus 2004 zeker geen
slecht jaar. Al blijft het jaar 2000
met 595 en 20 waarnemers toch
wel een bijzonder goed jaar. Ze-
ker als je daarbij weet dat er van
de 595, er 89 als rakende werden

Figuur 3.

Figuur 4. Overzicht
sterbedekkingen door de Maan
in 2004.

waargenomen. Zeker het aantal
succesvolle expedities blijft de
laatste jaren achter.

Alle waarnemingen zijn weer
doorgestuurd naar het ILOC. In-
middels heeft het ILOC de pre-re-
ducties van 2003 berekend, en
deze zijn doorgestuurd naar de
waarnemers.
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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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Uitnodiging SterbedekkersdagUitnodiging SterbedekkersdagUitnodiging SterbedekkersdagUitnodiging SterbedekkersdagUitnodiging Sterbedekkersdag

28 mei 200528 mei 200528 mei 200528 mei 200528 mei 2005

met... B a r b e c u emet... B a r b e c u emet... B a r b e c u emet... B a r b e c u emet... B a r b e c u e
Door Harrie Rutten

Op 28 mei a.s. in de publiekssterrenwacht “Bussloo” te Bussloo: de Sterbedekkersdag.
Deze bijeenkomst wordt vooraf gegaan door de jaarvergadering en besloten met een gezellige barbecue.

De sterbedekkersdag kan pas slagen als er voordrachten zijn door eigen leden.
DUS, wil je iets vertellen over je activiteiten, je plannen, bouwsels, etc. dan stuur een e-mail naar Harrie
Rutten met de titel en de duur van de voordracht.

De Barbecue kunnen we helaas niet gratis aanbieden. Daarvoor is de kas te dun gespekt en zou het tevens
een verkeerde bestemming zijn van de kostbaar vergaarde euro’s.

Daarom vragen we jullie een bijdrage van 19,50 euro per persoon. In dit bedrag is tevens de koffiepauze en
de volledige barbecue begrepen, dus eten en drinken! Dit bedrag moet uiterlijk 1 mei zijn voldaan i.v.m.
het maken van reserveringen en bestellingen. De aanmelding als spreker zouden we ook graag voor die dag
ontvangen.

Betaal het bedrag op giro 8365600 t.n.v. Ned. Ver. van Waarnemers van Sterbedekkingen te Zeddam o.v.v.
Sterbedekkersdag.
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Sterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen door
 Planetoïden Planetoïden Planetoïden Planetoïden Planetoïden
1 april - 1 juli 2005

Door Jan Maarten Winkel

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 waarnemings-
formulieren hebben, geef onder-
getekende dan een seintje, dan
zorgt hij dat u nieuwe formulieren
krijgt.

De komende tijd zijn er vele ster-
bedekkingen door planetoïden
zichtbaar. De voorspellingen zijn,
als vanouds, tot ons gekomen via
EAON terwijl Edwin Goffin de
berekeningen verzorgd heeft.

Marlene

Op 8 januari heeft Eberhard
Bredner de planetoïde (1010)
Marlene waargenomen, maar
geen bedekking gezien.

1985 CB2

Op 16 januari heeft Jan Maarten
Winkel de planetoïde (4202)
1985 CB2 waargenomen. Het
was een moeilijke waarneming
door de slechte seeing en
doorzichtigheid. Er werden 2 on-
derbrekingen gezien, waarschijn-
lijk door inkomende bewolking.

Croatia

Op 4 februari hebben Harrie
Rutten en Alex Scholten de

planetoïde (589) Croatia waarge-
nomen, maar geen bedekking ge-
zien. Ook 14 andere waarnemers
in Engeland, België, Duitsland,
Frankrijk, Italië en Tsjechië had-
den geen bedekking.

Halleria

Op 5 februari heeft Harrie Rutten
de planetoïde (1308) Halleria
waargenomen, maar geen bedek-
king gezien. Ook 4 andere waar-
nemers in Tsjechië hadden geen
bedekking.

1993 UN3

Op 8 februari heeft Harrie Rutten
de planetoïde (6341) 1993 UN3
waargenomen, maar geen bedek-
king gezien. Ook 8 andere waar-
nemers in Engeland, België,
Frankrijk, Italië en Tsjechië had-
den geen bedekking.

Bobhope

Tevens heeft Harrie Rutten op 8
februari de planetoïde (2829)
Bobhope waargenomen, maar
geen bedekking gezien.

Dido

Op 10 maart heeft Harrie Rutten
de planetoïde (209) Dido waarge-
nomen, maar geen bedekking ge-
zien. Corelli en Gaehrken (Italië)
en Manna (Tsjechië) zagen wel
een bedekking van respectievelijk
12,0 en 12,5 en 7,8 seconden.

Het afgelopen kwartaal

Op 21 januari werd door Basso
en Bolzoni (Italië) een bedekking
door (325) Heidelberga waarge-
nomen met een duur van respec-
tievelijk 5,1 en 3,7 seconden.
Op 22 januari werd door
Lecacheux (Frankrijk) een bedek-
king door (690) Wratislavia waar-
genomen met een duur van 6,7
seconden.
Op 23 januari werd door Corelli
(Italië) een bedekking door (264)
Libussa waargenomen met een
duur van 2,1 seconden.
Op 11 maart werd door Sposetti
(Zwitserland) een bedekking door
(1315) Bronislawa waargenomen
van 9,1 seconden.
Op 16 maart werd door Caquel en
Vaudescal (Frankrijk) een bedek-
king door (8359) 1989 WD waar-
genomen met een duur van 3,0
seconden.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn
er 4 bedekkingen geselecteerd.
De planetoïde Sorga zal voor NE-
DERLAND een grote kans op een
positieve 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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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.

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 APRIL - 1 JULI 2005

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

zo/ma 04-04 00.48 14 152 959 Arne 59 km 16.2 Noord Afrika
zo 10-04 20.28 52 238 8 Flora 141 km 10.7 Frankrijk

di/wo 13-04 02.30 25 243 731 Sorga 47 km 14.5 NEDERLAND
di/wo 20-04 02.18 23 190 34 Circe 118 km 12.3 -

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

zo/ma 04-04 TYC 6195-00217-1 10.0 15h54m.3 -19o23' 6.2 9s
zo 10-04 TYC 1916-01204-1 10.3 07h48m.2 24o34' 1.0 9s

di/wo 13-04 TYC 0293-00121-1 10.7 12h41m.0 04o59' 3.8 3s
di/wo 20-04 HIP 77547 8.3 15h50m.0 -14o03' 4.1 15s

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

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2005

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats
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
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Beste Leden,

Bij deze wordt U uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van
Waarnemers van Sterbedekkingen. Deze wordt gehouden op zaterdag 28 mei 2005 te Bussloo in de volks-
sterrenwacht aldaar. Aanvang van de vergadering is om 13.00 uur MEZT.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Correspondentie aangaande de vergadering en mededelingen.
4. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 24 april 2004.
5. Jaarverslag van de secretaris over 2004.
6. Jaarverslag van de penningmeester over 2004.
7. Mondelinge toelichting door commissie waarnemingen 2004
8. Verslag van de kascommissie.
9. Begroting 2005 en contributie 2006.
10. Bestuursverkiezing.

Hans Govaarts is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Voor de vacature van secretaris stelt het bestuur Henk de Groot voor.

11. Verkiezing kascommissie. John Neuféglise en Boelie Boelens. Esdert Edens en Alex Scholten zijn
reserve.

12. Waarneemcommissie: Tom Tenbergen heeft, in verband met zijn emigratie naar België te kennen
gegeven zijn activiteiten te staken.

13. Organisatie ESOP 2006
- mondelinge rapportage voortgang,
- organisatie perikelen.

14. Verkiezing van de afgevaardigden van de Verenigingsraad der NVWS.
Momenteel zijn dit Adri Gerritsen, Tom Tenbergen en Jan Maarten Winkel. Tom is niet herkiesbaar.

15. Werkgroepenoverleg.
16. Waarneemwerk, E-mail, Publicaties, Website, Software, Activiteiten, Propaganda.
17. WVTTK.
18. Rondvraag en sluiting.

Tegenkandidaten voor een functie van bestuurslid, alsmede kascommissie en/of afgevaardigde voor de
Verenigingsraad van de NVWS kunnen conform de statuten worden aangebracht.

Rooster van aftreden:
2005: Hans Govaarts
2006: Harrie Rutten
2007: Jan Maarten Winkel
2008: Henk de Groot
2009: Hans Govaarts

Agenda AlgemeneAgenda AlgemeneAgenda AlgemeneAgenda AlgemeneAgenda Algemene

Leden VLeden VLeden VLeden VLeden Vererererergaderinggaderinggaderinggaderinggadering
maart 2005 Door Harrie Rutten
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1. Opening
Om 13h03m01s MEZT opent voorzitter Henk Bril de jaarvergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij
meldt Jan Maarten Winkel af. Zijn vrouw Monique staat op het punt om te bevallen van hun tweede kind.
Esdert is afwezig wegens ziekte. Erwin van Ballegoij wegens een familiefeest. Tom Tenbergen is wegens
verplichtingen elders verhinderd.

2. Vaststelling van de agenda
Geen aanvullingen.

3. Correspondentie aangaande de vergadering.
Er is een brief van Erwin van Ballegoij binnengekomen met enkele opmerkingen over het jaarverslag. Deze
brief zal bij de behandeling van dat punt besproken worden.
Verder zijn er geen aanvullingen.

4. Verslag van de vorige vergadering op 26 april 2003
Algemeen:
Georg Comello heeft het verslag niet bij zich. Hij vindt het lastig dat het verslag van de vorige vergadering
en het jaarverslag in twee verschillende nummers staan. Het ware beter geweest deze in een nummer te
plaatsen.
Dit zal in de toekomst gebeuren, maar het betekent wel dat het verslag ver na de jaarvergadering onder de
leden verspreid wordt.
Inhoudelijk:
Er zijn geen opmerkingen over het verslag.
Met dank aan Tom Tenbergen die het verslag heeft gemaakt worden deze door de voorzitter en secretaris
gearresteerd.

5. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2003
Algemeen:
De voorzitter is erg tevreden met de opmaak van het verslag. Het is verlucht met plaatjes en foto’s en laat
zo heel goed zien wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd.
Inhoudelijk:
Er is een e-mail reactie van Erwin van Ballegoij met de vraag hoe het komt dat er verschillen zijn in het
jaarverslag en het verslag van Tom Tenbergen. De verklaring is eenvoudig. Er zijn verschillende opmaak-
data en omdat niet alle waarnemingen tijdig binnenkomen kunnen deze verschillen ontstaan. Er wordt afge-
sproken dat de waarnemingen als vanouds in het verslag van de waarneemleider en de secretaris vermeld
worden. Mochten er wijzigingen zijn dan zal in het tweede halfjaar de definitieve aantal waarnemingen
worden gepubliceerd in Occultus. Dit geldt dan als definitief aantal.

Verder geen opmerkingen.

Met dank aan de secretaris wordt het verslag door voorzitter en secretaris gearresteerd.

VVVVVerslag ALerslag ALerslag ALerslag ALerslag ALVVVVV

d.d. 24 april 2004 te Rodend.d. 24 april 2004 te Rodend.d. 24 april 2004 te Rodend.d. 24 april 2004 te Rodend.d. 24 april 2004 te Roden
Door Harrie Rutten
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6. Financieel verslag over het boekjaar 2003
De voorzitter neemt de presentatie van het financieel jaarverslag voor zijn rekening nu Jan Maarten is ver-
hinderd.
Geen opmerkingen.

7. Verslag kascommissie
Het was dit jaar problematisch om de financiële administratie door de kascommissie te laten controleren.
Zowel Theo Jurriens als Georg Comello waren verhinderd. Van de reserve leden was Esdert Edens ziek zo-
dat de administratie alleen door John Neuféglise kon worden gecontroleerd. Hij heeft een goede en correcte
administratie aangetroffen en stelt de vergadering voor het bestuur de dechargeren.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

8. Begroting voor het boekjaar 2004
Ook dit keer neemt de voorzitter de presentatie van de begroting over.
Er zijn geen opmerkingen en de begroting wordt akkoord bevonden.

9. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden is Henk Bril aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar.
Er wordt op dit punt nu niet verder op ingegaan omdat in het volgende agendapunt de nieuwe structuur be-
handeld wordt.
Henk wordt bedankt voor zijn grote verdiensten voor de vereniging. Het bedankje wordt gematerialiseerd
met een mooie rode Bourgogne (Beaune).

10. Nieuwe structuur
De nieuwe structuur wordt uitgelegd. Deze is ook gepubliceerd in Occultus 76.
Er komt een klein bestuur en een waarneemcommissie. Dit maakt de vereniging gemakkelijker bestuurbaar.
Voorlopig wordt de functie van voorzitter en secretaris gecombineerd.
Belangrijk is dat de wijziging van de structuur kan zonder dat de statuten hoeven worden aangepast. De
knip blijft dus dicht. Wel dienen een aantal zaken in een huishoudelijk reglement te komen. Dit zal in het
komende jaar worden uitgewerkt en in de volgende vergadering worden voorgelegd. Tot dan zal het be-
stuur en commissie naar beste geweten binnen het kader van de statuten acteren.

Reacties uit de vergadering
Georg Comello vindt het geen goede zaak als de functie van voorzitter en secretaris blijvend gecombineerd
zouden worden. Dat is een te groot risico voor de continuïteit. Het stelt voor dat zogauw mogelijk een se-
cretaris gezocht moet worden.
Vergadering gaat akkoord.
Atze Herder is blij met de nieuwe structuur. Bij de Nederlandse Kometen Vereniging werkt die uitstekend.

Nu de vergadering akkoord gaat met de nieuwe structuur kan het nieuwe bestuur gekozen worden. Het be-
stuur wordt bij acclamatie benoemd. Statutair dient de voorzitter in functie te worden gekozen. De voorzitter
wordt bij acclamatie benoemd.

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
Voorzitter Harrie Rutten
Secretaris vacature, Harrie Rutten a.i.
PenningmeesterJan Maarten Winkel
Bestuurslid Hans Govaarts

11. Commissies
Conform het voorstel in Occultus 76 wordt de commissie waarnemingen benoemd.
De niet bestuurlijke functies zien er nu als volgt uit:
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Waarnemingen
Voorzitter Hans Govaarts
Plaatsvervangend voorzitter Henk Bril
Waarnemingsleider Noord Hans Govaarts
Waarnemingsleider West Adri Gerritsen
Waarnemingsleider Midden NL Jan Maarten Winkel
Waarnemingsleider Zuid Henk Bril
Rakende bedekkingen Adri Gerritsen
Totale bedekkingen Ton Tenbergen
Bedekkingen d. Planetoïden Jan Maarten Winkel

Occultus
Redactie Jan Maarten Winkel
Lay-out Jan Maarten Winkel
Voorpagina Jan Adelaar

Internetsite
Webmaster Geert Ottenheijm

12. Verkiezing van de nieuwe kascommissie
Theo Jurriens en Georg Comello zijn niet herkiesbaar. Van de reserve leden is alleen John Neuféglise aan-
wezig.
Uit de vergadering worden John en Boelie Boelens benoemd als nieuwe kascommissie.
Als reserve leden wordt Esdert herbenoemd en wordt Alex Scholten benoemd.

13. ESOP XXV in 2006
In verband met het 60-jarig bestaan van de vereniging in 2006 is bij de IOTA-ES het verzoek ingediend om
dan de ESOP XXV te organiseren. Met dank aan Dr. Eberhard Bredner heeft de organisatie daarmee inge-
stemd.
De vergadering gaat ermee akkoord dat er een principe besluit genomen wordt om een commissie in te stel-
len die een vooronderzoek doet naar de locatie. Als deze er is kan de commissie die de organisatie gaat
doen bij elkaar gezocht worden.

14. Verkiezing van de afgevaardigden voor de verenigingsraad
Van de huidige leden stelt Tom Tenbergen zich niet meer herkiesbaar wegens zijn verhuizing naar België.
Jan Maarten Winkel en Adri Gerritsen zijn dat wel. Henk Bril wordt voorgedragen door het bestuur. De af-
gevaardigden worden bij acclamatie benoemd.

15. Werkgroepenoverleg
Op 13 december 2003 is er sinds lang weer een Werkgroepenoverleg geweest. Dit heeft plaatsgevonden op
initiatief van Henk Olthof, de voorzitter van de KNVWS om zo kennis te maken met deze erkende vereni-
gingen. Alle werkgroepen waren aanwezig. Alle werkgroepen hebben zich voorgesteld, waarbij de presen-
tatie van onze vereniging de meest professionele was. Aan de hand van sheets werd een overzicht gegeven
van de conditie van de vereniging, activiteiten, resultaten en probleemzaken. De andere werkgroepen de-
den het verbaal.
Er zijn opvallend weinig problemen in de werkgroepen. Geen enkele vereniging geeft aan dat ze financiële
problemen heeft maar geeft tevens aan dat het grootste deel van de inkomsten op gaan aan het vereniging-
orgaan. Dit varieert van eenvoudig kopieerwerk tot een mooi boekje op uitstekend papier gedrukt en ver-
rijkt met kleuren foto’s. Dat dit laatste kostbaar is hoeft geen betoog, vandaar dat in dat tijdschrift behoorlijk
wat advertenties staan. De meeste werkgroepen hanteren een kwartaaltijdschrift.
De meeste werkgroepen hebben twee bijeenkomsten per jaar. De werkgroep Astrofotografie had een merk-
waardig probleem. Dat is de enorme hoge opkomst op hun activiteiten. Deze worden altijd in de volks-
sterrenwacht Saturnus in Nijmegen gehouden omdat dat de enige betaalbare plaats is waar ze zo’n 250
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belangstellenden kunnen onderbrengen. Veiligheid en catering is dan het grootste probleem omdat er ook
ruimte is voor een ruilbeurs en verkoop.
De werkgroep Zon vindt dat de zaalhuur bij Sonneborg veel te hoog is en gaat zeer waarschijnlijk uitwijken
naar een andere locatie.
Al met al werd het door alle partijen een zeer nuttige bijeenkomst gevonden. De bedoeling is dit elke twee à
drie jaar te herhalen.

16 Waarneemwerk, etc.
Nu er een waarneemcommissie is, is het zinvol dat het bestuur en commissie ten minste één keer per jaar bij
elkaar komen. De gedachte is om met ingang van volgend jaar een Sterbedekkersdag te organiseren. Ge-
zien het zwaartepunt van de actieve waarnemers schijnt Volkssterrenwacht Bussloo de ideale stek te zijn.
Dit ligt slechts een kilometer of tien van het zwaartepunt van actieve waarnemers. Tijdens deze bijeenkomst
kan dan ook de jaarvergadering worden gehouden. Die in Roden vervalt dus dan. Statutair dient deze echter
binnen een half jaar na het aflopen van het verenigingsjaar te worden gehouden. Dat wil zeggen uiterlijk 30
juni. Gestreefd wordt de bijeenkomst na Pinksteren te houden.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

17. Rondvraag
Geert Ottenheijm meldt dat waarnemingen met beeldmateriaal op de site van DOA kunnen worden ge-
plaatst.
Opsturen naar hem.

18. Sluiting
Onder dankzegging voor de inbreng in de vergadering sluit om 13h58m30s MEZT de nieuwe voorzitter de
vergadering.

Akkoord

d.d. ...............................

.............................................. ...........................................

H. G.J. Rutten

voorzitter
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JaarJaarJaarJaarJaarverslag 2004verslag 2004verslag 2004verslag 2004verslag 2004
Door Harrie Rutten

Leden
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van ons gewaardeerde lid Albert Jansen. Kort voor zijn terug-
komst vanuit Zuid-Afrika naar Nederland overleed hij na een hartinfarct.
De vereniging had met per ultimo 31 december 68 leden. Dit aantal is gelijk aan dat van het vorige
verenigingsjaar.
Tot nu toe hebben 16 leden hun waarnemingen ingestuurd. Dit komt neer op 24 % van het aantal leden.

Bestuur
Met ingang van 24 april, de jaarvergadering, is de structuur van de vereniging gewijzigd in een klein be-
stuur en een waarneemcommissie. Dit is noodzakelijk gebleken om snel en adequaat te kunnen acteren en
het waarneemgedeelte los te koppelen van het bestuurlijke. Een uitgebreide uitleg staat in Occultus nr. 76.
Met de vigerende statuten was het mogelijk deze nieuwe structuur in te stellen, waardoor er geen extra kos-
ten zijn ontstaan. Wel zijn enkele bepalingen in een huishoudelijk reglement wenselijk.

De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:
voorzitter Harrie Rutten
secretaris Harrie Rutten a.i.
penningmeester Jan Maarten Winkel
vert. waarneemcie Hans Govaarts

Waarneemcommissie
De waarneemleiders met hun verantwoordelijkheidsgebied zijn:
Henk Bril Zuid-Oost Nederland
ADI Gerritsen West Nederland, rakende bedekkingen
Hans Gocarts Noord Nederland
Tom Tenbergen Totale bedekkingen
Jan Maarten Winkel Midden Nederland, planetoïden

Occultus
Redacteur Jan Maarten Winkel
Lay out Jan Maarten Winkel
Voorpagina Jan Adelaar

Afgevaardigden voor de verenigingsraad KNVWS
Adri Gerritsen, Jan Maarten Winkel en Hans Govaarts.

Webmaster
De webmaster van onze site is Geert Ottenheijm.

Bedekkingen door de Maan
Dit overzicht geeft de status aan per 25 februari 2005. In vergelijking met 2003 zijn er 97 bedekkingen
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meer gerapporteerd. In totaal zijn er 343 bedekkingen waargenomen door 16 waarnemers. Zoals gebruike-
lijk werden in de eerste helft van het jaar de meeste waarnemingen gedaan, 76% van het totaal. Harrie
Rutten heeft met 155 (45%) veruit de meeste waarnemingen verricht. Alleen Henk Bril had in 1992 en 1993
meer waarnemingen.
Roelof Boschloo heeft in totaliteit de meeste waarnemingen op zijn naam. In 39 jaren klokte hij al 1181 be-
dekkingen.
Ook mochten wij de 11000ste bedekking noteren.

Venusovergang 8 juni
Op 8 juni was in heel Nederland de volledige overgang van Venus voor de zon te zien. Onder een stralende
zon, niet één keer vertroebelt door een wolkje konden velen dit zeer zeldzame verschijnsel waarnemen. He-
laas was er slechts één minuscuul zonnevlekje. Een mooie verzameling zonnevlekken geeft natuurlijk altijd
een bijzonder mooi plaatje.

De volgende tijdstippen zijn vastgelegd door de volgende waarnemers:

Waarnemer Breedte Lengte Contact Tijd Nauwkeurigheid
H. Rutten 51:28:48.3 06:10:59.6 1e 05:20:13.2 10s
H. Rutten 2e 05:39:02.5 2s
H. Rutten 3e 11:03:57.2 2s
H. Rutten 4e 11:22:51.8 2s

Rakende bedekkingen
Er werden 15 rakende bedekkingen genoteerd. Dit jaar waren er twee succesvolle expedities die in Noord-
Nederland plaatsvonden.

Op 26 april 2004 gingen Roelof Mink, Jan Hazendonk en Hans Govaarts erop uit om in de omgeving van
Rouveen de sterbedekking waar te nemen van XZ 12050. Na een controle van de “Rouvener Burgerwacht”
kon Roelof uiteindelijk als enige 9 contacten noteren onder ideale omstandigheden. Achteraf bleek dat Jan
en Hans helaas iets te ver naar het noorden stonden opgesteld waardoor zij een miss moesten noteren. Dit
werd mede veroorzaakt door het platte profiel van de maanrand. Aan de ster kon het niet liggen; die was
van magnitude 5,9 en was een heldere pit in de telescopen.

Op 21 oktober 2004 ging Hans Govaarts naar Dalum om de rakende waar te nemen van SAO 189868. Roe-
lof Mink moest zich helaas afmelden. De ster was van magnitude 7,6. Bij een 60% verlichte maan en bij
een hoogte van 13 graden boven de horizon was deze sterbedekking van de C-categorie. De omstandighe-
den waren verder zeer slecht. Een harde wind en een zeer slechte seeing voorkwam dat er goed kon worden
waargenomen. Toch zijn twee contacten genoteerd.

Voor 2005 staat slechts een B-expeditie voor 27 juni 2005 op het programma. Het zal een mager jaar wor-
den.

Sterbedekkingen door planetoïden
Het afgelopen jaar werden er door zeven waarnemers 14 waarnemingen aan 8 gebeurtenissen verricht. De
waarnemers waren I. Blommers (1), L. Blommers (2), Bredner (2), De Kock (2), Nobel (1), Rutten (4) en
Winkel (2).

Op 28 februari namen Lex Blommers en Jan Maarten Winkel de planetoïde (284) Amalia waar. Lex had een
bedekking van 5,8 seconden, terwijl Jan Maarten geen bedekking had. In Engeland had Harper een bedek-
king van 3,7 seconden, en in Duitsland hadden Kloes en Messer een bedekking van 2,6 seconden, Leiter
een bedekking van 4,9 seconden en Spruck een bedekking van 5,3 seconden. Het pad en de koorden zijn
in bijgaande figuren 2 en 3 weergegeven.
Op 20 februari nam Monique de Kock de planetoïde (349) Dembowska waar, maar zag geen bedekking.Op
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Figuur 2 Figuur 3

23 maart werd door Ingeborg Blommers, Wim Nobel en Harrie Rutten gekeken naar (1024) Hale, maar za-
gen geen bedekking. Er werd ook gekeken in Engeland, België, Frankrijk en Duitsland (o.a. Eberhard
Bredner). Alleen Payer (Duitsland) had geluk: een bedekking van 5,1 seconden. Harrie had ook een bedek-
king kunnen waarnemen, als hij 2 minuten langer had gekeken…
Op 27 juli heeft Lex Blommers (1719) Jens waargenomen maar geen bedekking gezien.
Op 16 september heeft Helmut Denzau (Duitsland) een bedekking waargenomen van 5,2 seconden door
(638) Moira. Harrie Rutten keek vanuit Arcen maar zag geen bedekking. 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 waargenomen, maar zag geen bedekking. Gezien het pad zat Harrie vlakbij een positieve waarneming.
Op 8 oktober hebben Monique de Kock, Harrie Rutten en Jan Maarten Winkel de planetoïde (746) Marlu
waargenomen, maar geen bedekking gezien. 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 waarneming verricht. Het betrof een zeer heldere ster
(magnitude 6,3). Toch geven de resultaten een grote spreiding. Enkele waarnemers hadden een
stapsgewijze uittrede, wat wijst op een dubbelster.

Datum Planetoïde WaarnemerLokatie B Lokatie L Verdwijning Verschijning Duur (s)
18 februari (284) Amalia L. BlommersN52d09m E04d29m 23:14:05,8 23:14:11,6 5,8
18 februari (284) Amalia J.M. WinkelN51d54m E06d16m - - -
20 februari (349) Dembowska M. de Kock N51d54m E06d16m - - -
23 maart (1024) Hale I. BlommersN52d10m E04d32m - - -
23 maart (1024) Hale E. Bredner N51d43m E07d55m - - -
23 maart (1024) Hale W. Nobel N51d28m E03d32m - - -
23 maart (1024) Hale H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
27 juli (1719) Jens L. BlommersN52d10m E04d32m - - -
16 september (638) Moira H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
30 september (141) Lumen H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
8 oktober (746) Marlu M. de Kock N51d54m E06d16m - - -
8 oktober (746) Marlu H. Rutten N51d29m E06d11m - - -
8 oktober (746) Marlu J.M. Winkel N51d54m E06d16m - - -
16 november (308) Polyxo E. Bredner N39d43m E03d07m 05:16:30,2 05:16:32,8 2,6

De waarneemformulieren zijn via de emailservice Planoccult doorgestuurd naar Bureau des Longitudes in
Parijs. Tevens zijn de resultaten op Internet gepubliceerd door Eric Frappa.
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Bedekkingen door Jupitermaantjes
Geen bedekkingen gerapporteerd

Bedekkingen door planeten
Geen bedekkingen gerapporteerd

Algemeen bedekkingen en overzicht
Al met al is dus 2004 zeker geen slecht jaar. Al blijft het jaar 2000 met 595 en 20 waarnemers toch wel een
bijzonder goed jaar. Zeker als je daarbij weet dat er van de 595, er 89 als rakende werden waargenomen.
Zeker het aantal succesvolle expedities blijft de laatste jaren achter.

Alle waarnemingen zijn weer doorgestuurd naar het ILOC. Inmiddels heeft het ILOC de pre-reducties van
2003 berekend, en deze zijn doorgestuurd naar de waarnemers

Figuur 1.

Occultus
Het orgaan van de vereniging verscheen in 2004 vier keer met in totaal 100 pagina’s. Er zijn onder andere
de volgende onderwerpen behandeld: de Venusovergang van 8 juni, LOW 4.0, Venus occult door de Maan,
Planeetbedekkingen en bedekkingen aan sterren van de eerste grootte, Paris ESOP 2004, 29 maart 2006 to-
tale zonsverduistering, Eclipse brings claim of medieval African observatory, Uitwerkingen van expedities,
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 voorpagina van het blad werd vormgegeven door Jan Adelaar, terwijl de rest van het blad vormgegeven
werd door Jan Maarten Winkel.
In de bijlage staat weer de inhoudsopgave.

Website
In dit verenigings jaar werd de site van de vereniging maar liefst 11950 keer (2003: 6430) bezocht. Dat is
gemiddeld 32,7 bezoekers per dag. De grote belangstelling is voornamelijk te danken voor het programma
dat Adri Gerritsen heeft gemaakt en op de site te downloaden was. De drukste dag was de dag van de
Venusovergang met maar liefst 1716 bezoekers.
De meeste bezoekers komen uit Nederland en de USA (resp. 19% en 16,5%).
Het totale aantal bezoekers van de site was per 31 december 33108.
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Nationale contacten
Zoals bijna gewoonlijk worden door leden van de vereniging op lokale bijeenkomsten en de Amateur-
bijeenkomst in Roden en het Astroweekend in Tilburg voordrachten gehouden.
Ook werd de Verenigingsraadsvergadering in Utrecht bezocht.

Internationale contacten
Tijdens de ESOP (European Symposium on Occultation Projects) in Parijs (Frankrijk) werd onze vereniging
vertegenwoordigd door Eric Limburg en Harrie Rutten. Eric presenteerde de beta-versie van LOW 4.0.
Harrie deed ervaringen op m.b.t. de organisatie van de ESOP.
Verder werden ook de contacten geïntensiveerd met de IOTA-ES in verband met de organisatie van de
ESOP XXV die in Nederland wordt gehouden en door onze vereniging wordt georganiseerd.

ESOP 2006
Zoals in de vorige alinea al aangehaald wordt de ESOP XXV in Nederland georganiseerd. Het bestuur heeft
intussen de eerste vergadering gehad. Er is een LOC (Local Organisation Comittee) ingesteld en een
organisatieboek opgesteld dat zeer positief door de secretaris van de IOTA-ES is ontvangen. Er zal worden
deelgenomen aan de ESOP XXIV in Helsinki alwaar de aanwezigen zullen worden uitgenodigd voor de
ESOP in Nederland. Dit zal geschieden door dan de website te presenteren die zal worden opgemaakt door
Geert Ottenheijm.

Nieuwe activiteit
Tijdens de jaarvergadering is afgesproken dat in 2005 een sterbedekkersdag wordt georganiseerd en op
deze dag tevens de jaarvergadering wordt gehouden. Gezien de verdeling van de actieve waarnemers wordt
deze gehouden in Bussloo en vergezeld door een barbecue (tegen betaling).

Besluit
Na een bijzonder jaar, de Venus-overgang, en een mooi aantal waarnemers en dito waarnemingen is duide-
lijk dat er een behoorlijke activiteit is in de vereniging. De in voorgaande jaren ingezette toenemende lijn
van het steeds meer waarnemen van bedekkingen door planetoïden heeft zich ook dit jaar wederom bewe-
zen. Dat deze waarnemingen zo in de belangstelling staan komt mede door de laatste updates die door di-
verse professionele instituten worden verzorgd. Laten we hopen dat, ondanks de volgens klimaat modellen
steeds minder wordende aantal heldere nachten, juist die nachten helder zijn dat er volop kan worden geno-
ten van het waarnemen en vastleggen van sterbedekkingen.

Bijlage: Inhoud Occultus

8 Juni 2004, Adri Gerritsen, 76-11
Agenda Jaarvergadering, Harrie Rutten 76-19
Balen, Harrie Rutten, 75-7
Bedekkingen door de maan, jaaroverzicht 2003, Tom Tenbergen 76-14
De sterbedekker als bedreigde diersoort, Adri Gerritsen, 75-10
Financieel Verslag 2003, Jan Maarten Winkel 76-30
Goto Planoccult, Harrie Rutten 75-4
In Memoriam: Albert Jansen, Henk Bril, Harrie Rutten 77-7
Jaarverslag 2003, Harrie Rutten 76-21
Kanttekeningen bij de waargenomen Venusatmosfeer Peter Bus 78-6
Parijs, ESOP 2004, Harrie Rutten 78-16
Planeetbedekkingen en bedekkingen aan sterren van de

1e grootte, Henk Bril 78-14
Plat profiel zorgt voor missers, Hans Govaarts 78-12
Rakende bedekkingen, 78-11
Reduce to the max, deel 1, Eric Limburg 76-4
Sterbedekking door Titan, Jan Maarten Winkel, 75-12
Sterbedekkingen door planetoïden, Jan Maarten Winkel, 75-14, 76-16, 77-12, 78-22
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Totale sterbedekkingen, Jan Maarten Winkel, 75-8, 76-8, 77-8, 78-8
Van de voorzitter, Harrie Rutten 77-10
Venus occult door de Maan, Henk Masselink, 78-11
Venusovergang 78-4
Verslag Venusovergang, Reinier Ott, 77-4
Waar blijft LOW 4.0?, Eric Limburg, 76-10
Waarnemingen 1e helft 2004 78-10

 Akkoord

...................................... ........................................

H.G.J. Rutten
Voorzitter

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2004

Staat van baten en lasten
Inkomsten Begroting Uitgaven Begroting
Contributie, 68 leden 1.020,00 975,00 Occultus portikosten 329,70 340,00
Donaties 13,00 90,00 Occultus copieerkosten 581,16 500,00
Rente 10,06 15,00 Bestuurskosten 24,17 65,00
DCF77 - - Reiskosten - 60,00
Brochure - - Lidmaatschap IOTA 20,00 20,00
Telef.WaarschuwingsSysteem - - Waarneemakties - 30,00

Verzekering 36,42 35,00
Kamer van Koophandel 27,82 30,00

Nadelig Saldo 0,56 Representatiekosten 24,35
1.043,62 1.080,00 1.043,62 1.080,00

Balans per 31 december 2004
Activa Passiva
Girorekening 92,68 Contr.2005 al ontvangen 90,00
Sterrekening 1.220,16 Te betalen Occultus porti -

Te betalen Occultus copieerk. -
Reserve t/m 2004 1.222,84

1.312,84 1.312,84

Reserve per 1 januari 2004
Reserve t/m 2003 1.223,40 Reserve t/m 2004 1.222,84

Nadelig Saldo 0,56
1.223,40 1.223,40

Begroting voor 2005
Inkomsten Uitgaven
Contributie, 65 leden 975,00 Occultus portikosten 340,00
Donaties 90,00 Occultus copieerkosten 500,00
Rente 15,00 Bestuurskosten 65,00

Reiskosten 60,00
Waarneemakties 30,00
Lidmaatschap IOTA 20,00
Kamer van Koophandel 30,00
Verzekering 35,00

1.080,00 1.080,00
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