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Redaktioneel

Op 28 mei werd de Sterbedek-
kersdag georganiseerd. Deze dag
werd goed bezocht, en werd afge-
sloten met een uitstekende barbe-
cue. Een verslag van deze dag
vindt u in dit nummer.

Begin juli is altijd de tijd om de
resultaten van het eerste half
jaar op te sturen. Uw resultaten
betreffende de totale ster-
bedekkingen kunt u via e-mail of
via de post naar Hans Govaarts
sturen (dus niet meer naar Tom
Tenbergen).

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/
ESOP2005/

Ik wens u een plezierige vakantie
periode toe en veel leesplezier
met deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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Sterbedekkersdag 2005Sterbedekkersdag 2005Sterbedekkersdag 2005Sterbedekkersdag 2005Sterbedekkersdag 2005
Door Harrie Rutten

Voor de derde dag op rij breekt
een schitterende dag aan. Na in
de ochtendkrant gelezen te heb-
ben dat deze mei een van de gril-
ligste die ooit gemeten is, met in
het begin van mooi weer, dan
weer nachtvorsten en nu ziet het
er naar uit dat we de derde tropi-
sche dag tegemoet gaan. Verle-
den week nog was het nog hopen
op goed weer, nu ook, maar dan
anders. Toen mocht het best wat
warmer worden en droog en nu
hopen dat het niet te heet zou
worden.

Elly (mijn vrouw), Geert (onze
webmaster) en ik togen op naar
Bussloo. In deze uiterste gezel-
lige volkssterrenwacht in het
Gelderse land aan de goede kant
van IJssel volgens insiders, wordt
vandaag na negen jaar weer eens
een Sterbedekkersdag gehouden.
De hele auto volgeladen, ik moest
zelfs de achteruitkijkspiegels van
de auto bijstellen om dreigend
onheil van achteren te kunnen
opmerken zo nodig waarnemen
en identificeren. De kofferbak en
de plek achter de bestuurder alles
zat vol met zakken houtskool,
aanmaak vloeistof, koeltassen en
koeldozen vol met vlees, groente,
fruit, brood, sausjes, gereed-
schappen om het vlees op de bar-
becue te keren en gereedschap-
pen om het te verorberen. Alles,
en dan nog de vergaderstukken
voor de jaarvergadering en stuk-
ken voor de verenigingsraad,
werkelijk mudje onder een stra-

lende zon was een rustige rit in
het Limburgse, Brabantse en
Gelderse landschap. Alle ingre-
diënten voor een gebruikelijke
jaarvergadering en om er een ge-
zellige dag van te maken waren
aanwezig en tegen elven reden
we bij de sterrenwacht het par-
keer terrein op om te starten met
de voorbereidingen.

Dat het een gezellige dag zou
worden kon al bijna niet missen.
Na de jaarvergadering hadden we
een mudvol programma. Achteraf
bleek het zelfs te vol, maar goed,
dat is dan een les voor de vol-
gende keer, maar daarover later
meer.
Na de jaarvergadering (lees het
verslag in de Occultus vooraf-
gaande aan de volgende vergade-
ring) en de eerste te korte pauze
begon de Sterbedekkersdag 2005.
Maar liefst 12 onderwerpen met
10 lezingen sierden het pro-
gramma. Met de grootste moeite
was de spreektijd beperkt gehou-
den zodat we om 19h00 aan de
barbecue zouden kunnen gaan
beginnen.

Met al een vertraging van 10 mi-
nuten opende Harrie de Ster-
bedekkersdag met de presentatie
van het logo van de ESOP XXV
dat ontworpen was door Peter
Bus. Jullie vinden het logo elders
in deze Occultus. De eerste voor-
dracht was een DVD-presentatie
van Henk Bril over de venus-
overgang op 8 juni van het verle-

den jaar. Een emotioneel docu-
ment, opgebouwd uit fraaie beel-
den en scènes, onderbouwd met
schitterende muziek, gaf het de
sombere dagen vooraf, de schitte-
rende dag zelf en de pech van
Henk Masselink bijzonder fraai
weer.

De volgende bijdrage was van
Adri Gerritsen over zijn visie
over het waarnemen van ster-
bedekkingen met een webcam.
Nederland is, vooral in vergelij-
king met ons buurland Duitsland,
een voornamelijk visueel waar-
neem land. Zonder uitzonderin-
gen waren alle waarnemingen in
2004 visueel terwijl in unser
buurland heel veel waarnemingen
digitaal worden gedaan met een
webcam of een andere licht-
gevoelige camera. Adri vertelde
uitgebreid de voordelen van het
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werken met een webcam en ook
de techniek, ook de manier van
uitwerken met sound program-
ma’s. Hij zal daar uitgebreid op
terug komen in een artikel in
Occultus.

Qua tijd zou nu de pauze moeten
beginnen, maar dat kon niet. De
volgende spreker diende zich aan
en dat was Tom Tenbergen met
een historisch overzicht van de
waarnemingen sinds de oprich-
ting van de vereniging. Het mys-
terie omtrent 1966, een jaar met
geen waarnemingen en waarne-
mers is nog steeds niet opgelost.
Er is wel meer duidelijkheid dat
in de kantlijnen van de notities
van de secretaris in die tijd dat er
waarnemingen zijn geweest maar
omdat 1966 en 1967 zijn gecom-
bineerd is niet meer met zeker-
heid vast te stellen wat door wie
wanneer is waargenomen.
Eén ding is wel duidelijk, over de
hele lijn is er een stijgend aantal
waarnemingen per jaar, zij het dat
die voornamelijk veroorzaakt
wordt door fanatieke waarnemers.

De eerste te korte pauze dient
zich aan. We lopen al een kwar-
tier achter op ons programma en
de pauze van 15 minuten wordt
gereduceerd tot 10 maar loopt
weer uit op een kwartier. Het is te
gezellig.

Direct na de pauze laat Harrie
Rutten de presentatie zien die hij
in Helsinki houdt om de deelne-
mers uit te nodigen voor Leiden.
Deze presentatie wordt ook ge-
bruikt om sponsoren te overtui-
gen geld te geven om deelnemers
uit de oosten van Europa finan-
cieel te kunnen ondersteunen.
Voor die mensen kost de deel-
name aan de ESOP met reis- en
verblijfkosten bijna een half
maandsalaris. In de presentatie
gaat Harrie over wie de ESOP
XXV organiseert, waar dat die is,
wat bijzonderheden over het insti-
tuut en beroemde mensen aldaar
in verleden en heden, de omge-

ving voor de partners die meeko-
men en zich kunnen vergenoegen
met toeristische attracties, de
hotelaccommodatie, reistijden en
verblijfkosten. Achteraf merkte
Eberhard Bredner (secretaris
IOTA-ES aan wie we de toezeg-
ging van de ESOP te danken heb-
ben) dat er nog nooit zo’n profes-
sionele uitnodiging gehouden
werd.

Jan Maarten Winkel was de vol-
gende spreker met de ster-
bedekking door Io. Nee, niet de
maan van Jupiter, maar de
planetoïde Io. Dit was een zeer
succesvolle waarneming door 28
deelnemers die zich afspeelde
van Tsjechië via Italië, de Franse
Rivièra en Spanje naar Portugal.
Er was een noordelijke shift waar-
door de waarnemers aan de
Franse Rivièra van een bedekking
verstoken bleven. Desalniettemin
waren er zoveel waarnemingen
dat de afmetingen en silhouet van

Io nauwkeurig kon worden be-
paald. De gemiddelde waarne-
ming bleek heel goed te kloppen
en de vorm die afgeleid is van
helderheidmetingen (ca. 0,1
magnitude variatie) bleek ook een
goede benadering te zijn geweest.

Marion Iris van der Linden no-
digde ons uit om met haar groep
mee te gaan kijken naar de zons-
verduistering op 29 maart 2006 in
Egypte. Marion Iris heeft een reis
georganiseerd waar vele toeris-
tische plaatsen bezocht worden.
Er wordt gereisd in bussen en
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terreinwagens en overnacht in ho-
tels en kampementen. Een uitge-
breider overzicht staat op haar
site. Na de presentatie van Marion
Iris vertelde Henk Bril in vogel-
vlucht zijn reis en als klap op de
vuurpijl vertelde Harrie Rutten
dat ook hij een reis heeft georga-
niseerd. Nou ja, reis, hij heeft een
Fokker 100 gecharterd
(geoptioneerd) die vanuit Schip-
hol op één dag heen en terug
vliegt naar Antalya. Hij heeft een
voorlopige telefonische offerte
die nog schriftelijk bevestigd
moet worden. In het toestel is
plek zat: 100 stoelen. Maar om de
vlucht non stop te kunnen doen
kunnen maar 40 passagiers mee.
Binnenkort meer in andere
gremia.

Aan het slot van de tweede sessie
gaf Erwin van Ballegoij een voor-
dracht van zijn verblijf op Aruba.
Gedurende vijf jaar was hij leraar
scheikunde. Mijn gedachte aan
een zonovergoten Aruba met al-
tijd stralend blauwe lucht bleek
helemaal niet te kloppen. Op
Aruba zijn bijna altijd wolken,
maar gelukkig allemaal kleintjes
die het waarnemen van ster-
bedekkingen mogelijk maakt.

Astrofotografie zou een crime
zijn. En dan die wind. Maar dat je
in de windschaduw van je auto
waarnemingen moet doet geeft
aan dat het er hard waait. Maar je
wordt dan wel gezandstraald. De
beste waarnemingen zijn in het
zuidwesten. Dan heb je aflandige
wind, maar daar zit dus zand in.
Aan de andere kant van het ei-
land heb je zeewind, maar die zit
weer vol zout. Het maakt dus niet
uit, je wordt door de kat of de
hond gebeten. De tijd op Aruba,
dat maar enkele vierkante kilome-
ters groter is dan Texel (geprojec-
teerd oppervlak, het lijkt veel gro-
ter omdat het veel bergachtiger
is) was voor Erwin de meest
productieve. Terug in Nederland
is het weer wat minder.

Met een zeer ruime vertraging, de
eerste voordracht van de derde
sessie had al afgelopen moeten
zijn, begon de tweede en veel te
korte pauze. Gezelligheid kent
geen tijd. Duidelijk. In die pauze
werd de sterrenwacht van
Bussloo bekeken. Als zoo-bezoe-
kers om een kooi met apen staan
werd de 30 cm telescoop bewon-
derd. Deze kijker maakt binnen-
kort plaats voor een nieuwe tele-
scoop op een mooie poot.

Met nog meer vertraging begon
het laatste blok met een voor-
dracht van Eberhard Bredner. In
het Duits en was gelukkig voor
iedereen te verstaan anders had
hij zijn bijdrage in het Engels ge-
daan. Zijn voordracht bestond in
principe uit drie delen: video
beelden van sterbedekkingen

door de maan en kleine planeten,
het zoeken van de juiste sequen-
tie en de time inserter van Cuno.
De time inserter van Cuno is een
apparaatje dat zowel voor DCF
als voor GPS verkrijgbaar is. De
DCF-uitvoering kost 100 euro, de
andere 400 euro hetgeen voorna-
melijk wordt veroorzaakt door de
zeer hoge inkoopprijs van de
GPS-module. In die versie is in de
time inserter niet alleen de tijd,
maar ook de locatie van de waar-
nemer bekend. Dit is van groot
belang bij het waarnemen van be-
dekkingen tijdens expedities.
Geen gedoe meer met kaarten,
maar direct de juiste locatie. De
juiste tijd is iets anders. De GPS-
tijd wijkt 2 seconden af van de
DCF-tijd. Dit wordt verklaard
door het telegram dat de GPS-sa-
tellieten uitzenden. GPS geeft de
tijd aan van de lopende minuut en
een code van de duur van de tijd-
seinen. GPS heeft een uiterst ge-
compliceerd telegram dat een mi-
litaire status heeft. Het heeft dhr.
Cuno 2 jaar gekost om de Ameri-
kanen ervan te overtuigen dat hij
de code voor een vredige toepas-
sing wil gebruiken. Na eindelijk
de code ontvangen te hebben kon
eindelijk de inserter ontwikkeld
en gebouwd worden.
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In verband met de voorbereidin-
gen voor de presentatie van BB
werd het onderwerp van Jan
Hazendonk naar voren gehaald.
Jan ergert zich over de afhanke-
lijkheid van het Internet. Steeds
meer bedrijven (fabrikanten van
software) sturen hun updates au-
tomatisch per Internet en we moe-
ten dat maar allemaal slikken.
Ook in LOW is het niet meer mo-
gelijk om de Delta Time hand-
matig in te voeren, maar gaat dit
programma automatisch naar het
Internet. Heb je geen aansluiting

of wil je dat niet dan zit je met
een groot verschil in Delta Time.
Willen we ons zo afhankelijk op-
stellen van anderen? Willen we
dat wel op deze manier? Jan zou
daar graag over willen discussië-
ren en dat gaan we doen tijdens
de barbecue.

De volgende presentatie was voor
ons aller vriend Boelie Boelens.
In de tijd dat hij nog actief was
(als zo’n 25 jaar geleden....) deed
hij enkele zeer bijzondere waar-
nemingen waar hij imposante
dia’s en videobeelden van liet
zien. Hij deed dat op zijn karakte-
ristieke wijze waarop bij alle toe-
hoorders meer spieren werden ge-
activeerd dan normaal voor het
luisteren naar een voordracht no-
dig is.

Last but not least komt Adri
Gerritsen met de nationale ster-
bedekkerstest. In een twintigtal
vragen met 4 antwoord-
mogelijkheden wordt het gehoor
onderworpen aan een toetsing
van hun parate kennis op het ge-
bied der sterbedekkingen. Er wa-
ren eenvoudige vragen bij (heb je
niet geslapen tijdens de vergade-
ring en/of presentaties?) maar ook
echte kennisvragen, en natuurlijk
historische feitenkennis.
De uitslag wordt gegeven tijdens
de barbecue.

Na deze kennisquiz sloot Harrie
de Sterbedekkersdag 2005 ruim
na zevenen en bedankte iedereen
voor zijn bijdrage. Na wat huis-
houdelijke mededelingen door
Hans Zuilen van de Sterrenwacht
werden de deelnemers het veld in
gejaagd om de barbecue klaar te
kunnen maken. Jan Hazendonk
had zijn PST (personal solar
telescope) meegenomen en zo
konden de aanwezigen genieten
van prachtige protuberansen aan
de zonnerand.

De barbecue was zeer bijzonder,
goede kwaliteit vlees, lekker
brood, groenten, fruit, etc. en de
nodige drankjes. Het was een ui-
terst gezellig samen zijn. En na-
tuurlijk, de uitslag van de natio-
nale sterbedekkerstest. De presta-
ties waren beter dan Adri had ver-
wacht en tot slot kwam er tijdens
de barbecue (toen waren alle ge-
gevens uitgewerkt) er twee win-
naars uit de bus. Boelie Boelens
en Wim Nobel (in alfabetische
volgorde) kwamen beide met 12
punten als hoogste score uit de
test. Ter plekke werd de beslis-
sende vraag gesteld. Wat is de
locatie van de sterrenwacht.
Harrie had die in de uitnodiging
vermeld, maar nu paraat! Nou
volgens Boelie mocht Wim de
prijs wel hebben, want daar had
hij totaal geen verstand van. Na
de nodige overtuigings-
gesprekken (we hoefden niet met
disciplinaire maatregelingen te
dreigen) vulde Boelie dan ook de
coördinaten in. Het zou anders
ook wel een anticlimax worden.
De kleinste som van de absolute
verschillen zou de winnaar uitwij-
zen. Maar deze dreigende anticli-
max maakte plaats voor een zin-
derende finale. Het was niet mo-
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gelijk op ruwe schatting de ver-
schillen te zien. Er moest dus echt
gerekend worden met graden, mi-
nuten en seconden. Uiteindelijk
bleek winnaar. Het verschil
was..... 3” dus minder dan 90 me-
ter!! Wim ontving uit Adri’s han-
den een mooie fles wijn en aan-
gezien Wim een wijnliefhebber is
verwachten we natuurlijk een
proefnotitie in Occultus.

Om 22h00 vertrokken we allen
(m.u.v. Geert, Elly en Harrie)
huiswaarts met een voldaan en te-

vreden gevoel van een fijne dag.
De blijvers hielpen Hans en
Annelies van de sterrenwacht nog
mee met de boel opruimen en na-
tuurlijk moest de auto weer hele-
maal volgeladen worden. Uitein-

delijk tegen 23h00 vertrokken
ook zij huiswaarts met het zelfde
voldane gevoel.

Het was een fijne dag, ....... op
naar de sterbedekkersdag 2006.
Locatie is nog niet bekend, maar
gezien de fantastische infrastruc-
tuur en de bezielende ondersteu-
ning van Hans en de hulp van
Annelies dat we in haar domein,
de keuken, de broden konden
afbakken, ligt het voor de hand
om Bussloo zeker niet te vergeten
in overweging te nemen.

Gejaagd door de storGejaagd door de storGejaagd door de storGejaagd door de storGejaagd door de stormmmmm
Door Henk Bril

We schrijven 18 januari 2005. Na
zeer lange tijd weer eens een ex-
peditie naar een ra-
kende ster-
bedekking in Lim-
burg – de eerste
sinds 12 september
2001, jawel de
nacht na “911”.
Een redelijk gun-
stige: 44 Arietis is
van magnitude
7.0; het tijdstip
was in de avond,
de Maan voor 65%
verlicht, de hoogte
boven de horizon
48° en de ‘Cusp
Angle’ 9°.
De volgende deel-
nemers hadden
zich aangemeld:
Cretien Otten, Henk Masselink en
Harrie Rutten.
Nu het weer nog.

Het weer was die dag wisselvallig
en vooral koud. Felle opklaringen

(wie heeft ooit die term bedacht?)
en stevige buien losten elkaar af.
De moed dreigde je in de schoe-

nen te zakken, maar in de loop
van de middag klaarde het hele-

maal op. Dat zag
er goed uit, totdat
er een mailtje van
Cretien binnen-
kwam: “Van uit
het westen nade-
ren dikke wolken,
wat doen we?”
Omdat inmiddels
Henk Masselink
uit Geldrop defini-
tief had laten we-
ten: “Ik kom”, was
het antwoord dui-
delijk: “IK GA !!!!
May the Force be
with us!!!!!”

Om een uur of
half negen ont-

moetten we elkaar bij het trein-
station in Echt. We stonden op
Harrie te wachten en er stopte een
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taxi. Een verwilderde man van
begin 20 (duidelijk niet onze
Harrie) stapte uit en rekende af.
Hij vertrok richting perron.
Waar zou Harrie toch zijn? Mis-
schien zat hij in de wachtruimte
van het station. Wij
er naar toe – daar
stond de verwil-
derde man. Hij
keek naar ons en
vroeg toen aan me
of ik misschien niet
een paar euro kon
missen voor een
treinkaartje. Jaja,
wel geld voor de
taxi, maar niet voor
de trein. Ik keek
hem vuil aan, siste
‘Nee’ en hij droop
af.
Nog geen Harrie te
bekennen, telefoon
gepakt: in Arcen bij
sterrenwacht Elmaharu was geen
gehoor. Waarschijnlijk had Harrie
de bui al zien hangen en een al-
ternatief programma gekozen.
Wat zouden we doen? We beslo-
ten door te gaan tot het gaatje.
We verdeelden de posten terwijl
het boven ons steeds bewolkter
werd, en het begon ook nog
steeds harder te waaien.

Onverschrokken stapten we in
onze auto’s. Henk in zijn fantas-
tische BX, die hem op cruciale
momenten bijna nooit in de steek
laat (citaat 8 juni 2004: “Nooit
meer een BX, Henk”), en Chre-
tien, inmiddels zonder baard,
maar nog steeds in dezelfde bus
van Japanse makelij.
We vertrokken richting de
waarnemingsplekken, ons daarbij
niets aantrekkende van een weg-
afsluiting die ons zou nopen on-
bekende en verwarrende wegen
te doen volgen. Wegafsluitingen?
Daar doen we niet aan mee, wij
waren niet voor één gat te van-
gen.

We kwamen bij de waarneem-
plaatsen, het was inmiddels niet
alleen volkomen bewolkt gewor-
den, maar er was ook nog een
stormachtige westenwind opge-
komen. Nadat Henk en Chretien

op hun positie waren gedropt,
kwam ik uiteindelijk op mijn ei-
gen post terecht en stapte uit. Ik
voelde me in die harde wind en
onder die bewolkte lucht niet zo
optimistisch dat ik vrolijk fluitend
de kijker uit de auto haalde. Inte-
gendeel zelfs, het werd steeds
triester en nu begon het nog licht
te regenen ook. Ik zag er geen gat
meer in en besloot er mee te kap-
pen – wat een ellende. Terug naar
Chretien, die er ook al niet veel
heil meer in zag. Samen naar
Henk, die was in de immer ster-
ker wordende wind druk bezig
zijn kijker op te bouwen. We hiel-

pen hem met afbreken.
Met zijn drieën werd ons humeur
wel steeds beter, en we konden er
eigenlijk wel om lachen, vooral
toen het begon te sneeuwen, een
soort sneeuwstorm. Op de foto is

dit wel aardig te
zien.

We besloten terug
te rijden. Op een
gegeven moment
begon de auto van
Chretien raar te
doen, met groot
licht te seinen en
uiteindelijk hield
hij er helemaal mee
op. Verdorie, ook
dat nog, schoot het
door me heen:
pech, en nu eens
niet de BX.
Terug naar Chre-
tien, die stond in

opperste extase buiten zijn auto.
Onder het rijden had hij gedu-
rende 30 seconden de Maan ge-
zien door een gat in de wolken,
en we moesten misschien terug
gaan naar de waarnemingsplaats
– stel je voor dat het zou opkla-
ren, en we een gaatje zouden
zien.
Ach zei ik, vergelijk het maar met
je vrouw of je vriendin die je in
ondergoed door de slaapkamer
ziet lopen, ook dan hoop je tegen
beter weten in op een gaatje.
Bulderend van het lachen reden
we naar huis. Op naar de vol-
gende keer.

Agenda

26-28 augustus 2005 – ESOP XXIV te Helsinki, Finland
5/6 november 2005 – amateur bijeenkomst te Tilburg
22/23 april 2006 – amateur bijeenkomst te Roden
27? mei 2006 – Sterbedekkersdag
10 juni 2006 – jaarvergadering KNVWS
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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Hoeveel kan ik er zien?Hoeveel kan ik er zien?Hoeveel kan ik er zien?Hoeveel kan ik er zien?Hoeveel kan ik er zien?
Door Eric Limburg

Tijdens onze vakantie in Australië
kochten we onlangs een stukje
land in Mandurah (115°30’ Oost,
32°30’ Zuid, dat is 70 km ten zui-
den van Perth en ca. 500 m van
het strand. Zie figuur 1.). Zoals
menigeen in de vereniging weet
ben ik een geboortige Ozzie van
Nederlandse afkomst. Ik wil al
enige tijd (zo’n 32 jaar...) terug
naar m’n geboorteland en vol-
gend jaar bouwen we er een huis
en, jawel, een sterrenwacht. Met
het melkwegcentrum op 80°
hoogte, de Magelhaense wolken,
eta Carinae, omega Centauri en
de vele andere prachtige objecten
die de zuidelijke sterrenhemel rijk
is, welke amateur-astronoom wil
daar dan geen sterrenwacht heb-
ben? En natuurlijk wil ik daar dan
ook sterbedekkingen gaan waar-
nemen. Hoeveel kun je er per jaar
waarnemen?, vroeg ik mezelf af.
Het antwoord dat ik hierop vond,
bestaat uit 2 delen: dat wat er
theoretisch te verwachten valt en
dat wat er in de praktijk van te
maken valt.

De theorie

De theoretische antwoorden die
ik met LOW4 vond, staan in tabel
1 hieronder.

Momenteel beschik ik over een
10” (25 cm) Meade en de ge-
dachte is om over te schakelen op
een 14” (35 cm) Meade. Het plan
is dat deze op een vaste

Kijkerdiameter Visueel CCD/video
25 cm 2771 5557 (+101%)
35 cm 4352 (+57%) 7730 (+179%)

Tabel 1. Aantal sterbedekkingen in 2005 voor Mandurah. (In haakjes
staat de winst t.o.v. het visueel waarnemen met een 25 cm kijker.)

montering in de nieuwe sterren-
wacht komt te staan. Zoals uit de
tabel op te maken valt, kan ik
57% meer visueel zichtbare be-
dekkingen verwachten met deze
nieuwe kijker. De aantallen wor-
den nog groter wanneer ik over-
schakel van visueel naar CCD/vi-
deo waarnemingen. Deze wens

koester ik al jaren. Ieder jaar weer
tijdens ESOP hoor ik de verhalen
en zie ik de fraaie beelden van
sterbedekkingen opgenomen met
video of CCD. De technologie is
inmiddels zodanig voortgeschre-
den dat voor relatief weinig geld
velen, ook leden van onze gezel-
lige vereniging, op deze manier

Figuur 1.
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sterbedekkingen zouden kunnen
gaan waarnemen. De voordelen
zijn groot: de nauwkeurigheid
van de waarnemingen gaat met
sprongen vooruit. Van een typi-
sche nauwkeurigheid van 0,2 s
bij een visuele waarneming, gaan
we dan naar een nauwkeurigheid
van ca. 0,04 s: een verbetering
met een factor vijf! Het verschil is
groter dan je denkt: bedenk dat je
25 visuele waarnemingen van de-
zelfde bedekking nodig hebt, be-
keken vanaf dezelfde
waarneemlocatie, om tot die-
zelfde nauwkeurigheid van 1
CCD/video waarneming te ko-
men. Zoiets vindt in de praktijk
uiterst zelden cq. nooit plaats,
maar het illustreert wel de rela-
tieve waarde van CCD/video
waarnemingen t.o.v. visuele
waarnemingen.

Een ander voordeel van CCD/vi-
deo waarnemingen is dat je meer
bedekkingen kunt bekijken. De
CCD/videocamera’s zijn rood-
gevoeliger dan ons oog, en de
meeste sterren zijn helderder in
het rode deel dan in het visuele
deel van het spectrum. In tabel 1
zien we de consequenties hier-
van. Ik zou met m’n toekomstige
14” met CCD/video 179% meer
kunnen zien dan visueel met m’n
10”. Zelfs als ik met m’n 10”
CCD/video waarnemingen zou
gaan doen, dan kan ik 101%
meer sterbedekkingen verwach-
ten!

In Nederland waren het, jaren ge-
leden alweer, de seniore leden
Jan Boonstra en (wijlen) Ben Tijs-
sen die het voortouw met video-
waarnemingen namen. Dat was
destijds geen goedkope en ge-
makkelijke zaak. Her en der wor-
den tegenwoordig goedkope en
bruikbare webcams op de maan
en te bedekken sterren gericht.
Het probleem hiermee is dat we

niet precies weten wanneer de be-
dekkingen plaatsvinden. Helaas
bestaan er momenteel voor
webcams geen zgn. time-
inserters, apparaten waarmee de
tijd (in honderdsten van secon-
den) in het opnamen ingevoegd
kunnen worden. Je bent dus aan-
gewezen op andere (duurdere)
vormen van CCD/videosystemen
waar dit wel mogelijk is. Hoe het
ook zij: deze vorm van waarne-
mingen heeft absoluut de toe-
komst. Tijdens ESOP XXV in
2006 in Nederland staan CCD/
videowaarnemingen ongetwijfeld
weer op de agenda. Ik hoop dat
deze ESOP menig lid van onze
vereniging de impuls zal geven
om de kwantumsprong van visu-
ele naar CCD/video waarnemin-
gen te maken.

De praktijk

Dat er theoretisch gezien enkele
duizenden sterbedekkingen per
jaar met een middelgrote kijker
(>= 20 cm) te zien zijn, zal de
meesten onder ons niet verbazen.
De grootste beperkingen om
(veel) sterbedekkingen in de
praktijk waar te nemen, zijn het
weer en de beschikbare tijd. In
Nederland is het weer, gemiddeld
gesproken, ronduit knudde = be-
wolkt + winderig + koud. Daarbij
komt nog dat de meeste Neder-
landers het, vraag me niet
waarom, druk, druk, druk heb-
ben. Kortom de omstandigheden
om aan sterbedekkingen te doen,
zijn behoorlijk ongunstig. Het
weer bij ons in het lage deel van
Zwitserland (+450 m NAP hoog)
is ’s winters zwaar knudde: veel
mist en laaghangende bewolking
in de dalen, vaak wekenlang geen
zon, terwijl ie in de bergen volop
schijnt. ’s Zomers is het er duide-
lijk warmer en zonniger dan in
Nederland, maar de seeing is
veelal van een soep-met-ballen

kwaliteit. Dat is helaas ook zo in
de mooie bergen. De situatie in
Mandurah echter kent hemelse
trekjes: ’s winters is de
maximumtemperatuur gemiddeld
18 °C en in de zomer is ie 29
°C... Tel daar nog eens bij op dat
de zon gemiddeld over het jaar
8,5 uur per dag (!) schijnt, de
luchtvochtigheid rond de 50%
schommelt, dan weet je dat je in
een shangri la voor waarnemers
terecht bent gekomen. Onder
zulke omstandigheden ga je bijna
automatisch meer zin krijgen om
waar te nemen. Hoeveel ster-
bedekkingen ik er per jaar ga
waarnemen? Als ik het aantal
waarneemavonden van m’n hui-
dige 2 à 3 per jaar opschroef naar
zeg 6 per jaar, en ik per avond
met m’n 14” en CCD/video een
factor 2,8 meer bedekkingen kan
waarnemen, dan ga ik van onge-
veer 20 waarnemingen per jaar
nu naar zeg 100 waarnemingen
per jaar dan. Nou, da’s dan een
mooi aantal en terloops heb ik
hiermee ook een antwoord op
m’n vraag gegeven.

De optimale breedtegraad

Op welke breedtegraad kun je
(theoretisch) de meeste ster-
bedekkingen bekijken? De resul-
taten die LOW 4.0 gaf, zijn te
zien in figuur 2.

Wat is hier berekend? Te zien zijn
curven en waardes van het aantal
sterbedekkingen in het jaar 2005
voor verschillende breedtegraden
en voor drie verschillende kijker-
diameters: 10, 25 en 40 cm. De
lengtegraad die gekozen werd, is
die van m’n oude huis in Almere.
(Deze is bij menigeen bekend als
de plaats waar de beroemde “bar-
becue rakende” van 1997 gevierd
werd. De rakende zelf was een
flop omdat er even voor de be-
dekking condensstrepen van een
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vliegtuig voor de maan langs-
dreven, maar het feestje achteraf
was top! Fijn dat de mascotte van
onze vereniging, een gorilla luis-
terend naar de naam Boelie Boe-
lens, het geheel met z’n aanwe-
zigheid opluisterde.)

Wat valt er op? (Aan de figuur
natuurlijk, niet aan harige
Boelie.)
1. Je ziet meer sterbedekkingen
met een grotere kijker (oh won-
der, oh wonder).

2. In de buurt van de equator
zie je meer als in de buurt van de
polen. Dit verschil is in de curves
met name goed te zien bij grotere

kijkerdiameters. Als je echter
naar de getallen kijkt, zie je dat
het voor alle kijkerdiameters
geldt. Waarom zie je meer in de
buurt van de equator? De belang-
rijkste reden is dat met name
zwakke sterren naar verhouding
slechter te zien zijn bij lagere
hoogtes boven de horizon. En ge-
middeld genomen vinden ster-
bedekkingen op een grotere
hoogte plaats nabij de evenaar
dan bij de polen.

3. De meeste sterbedekkingen
zie je rond 20° zuiderbreedte,
daar waar het sterrenrijke
melkwegcentrum ongeveer in het
zenit staat. Het verschil qua aan-

tallen met Mandurah is naar ver-
houding klein. Ik kan dus tevre-
den vaststellen dat m’n toekom-
stige waarneemlocatie, geogra-
fisch en klimatologisch gezien,
een zeer goede is. Dat belooft
veel goeds, en niet alleen voor
mij. Ik ben nl. van plan LOW 4.0
een GoTo mogelijkheid te bieden,
zodat jouw (computergestuurde)
telescoop dan door een simpele
druk op de knop naar de te be-
dekken ster gaat. Aan functionali-
teit ter ondersteuning van CCD/
videowaarnemingen is natuurlijk
ook gedacht, maar dat is weer een
heel ander onderwerp, en die is
een eigen artikel waard.

Figuur 2.

Rakende sterbedekkingen - expedities rest 2005

Cat. Datum Dag Tijd (UT) SAO-No. Magn h Az Zon CA Maan Org. Plaats
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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Over LOW 4.0,Over LOW 4.0,Over LOW 4.0,Over LOW 4.0,Over LOW 4.0,

papier en kippenpapier en kippenpapier en kippenpapier en kippenpapier en kippen
Door Eric Limburg

Vorig jaar verscheen LOW 4.0
niet en ik schreef er geen enkel
artikel over voor Occultus. Me-
nigeen dacht dat LOW een stille
dood gestorven zou zijn en dat al
dat moois waarover bericht werd,
niet beschikbaar zou komen.
Niets is minder waar. Vorig jaar
was waarschijnlijk het meest
productieve jaar uit de geschiede-
nis van de ontwikkeling van
LOW. Om je een indruk te geven
hoeveel er gebeurd is, kijk even
naar figuur 1. Je ziet hier het aan-
tal pakken A4 papier dat je nodig
zou hebben om de versies 2.0,
3.0 en 4.0 te printen. Om alles te
printen wat ik momenteel in LOW
4.0 heb zitten heb je 41 pakken
papier nodig. Dat komt overeen
met een stapel papier die 2,8 me-
ter hoog is!

Veel van wat er is, bestaat uit
data (gegevens). In vele gevallen
zijn deze gegevens eerst na uit-
voerige bewerkingen tot stand ge-
komen. Om bv. de nieuwe ster-
catalogus (XZ80Q in combinatie
met XZ94F) in een optimale vorm
te gieten, heb je maar liefst 1 uur
op een 2 GHz PC nodig. Het
harde werk zit ‘m echter in de
code. Je kunt zien dat er wat dat
betreft een sprong van 3 (LOW
3.0) naar 7 pakken (LOW 4.0) in
zit. Kortom er is sprake van meer
dan een verdubbeling van het
aantal regels code! Het “verhaal”

(de code) dat LOW vertelt, be-
slaat nu zo’n 3500 bladzijden.
Kortom, de stilte rondom LOW is
slechts schijn. LOW 4.0 komt,
maar vraag me niet wanneer. Het
moet de ultieme versie worden en
dat betekent dat het “af” moet
zijn. Misschien is het devies van

Figuur 1.

Henk Bril hier wel op z’n plaats:
een broedende kip moet je niet
storen ;-)
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Sterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen door
 Planetoïden Planetoïden Planetoïden Planetoïden Planetoïden
1 juli - 4 oktober 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 voorspellingen zijn, als van-
ouds, tot ons gekomen via EAON
terwijl Edwin Goffin de bereke-
ningen verzorgd heeft.

Flora

Op 10 april heeft Harrie Rutten de
planetoïde (8) Flora waargeno-
men, en een daling van de helder-
heid van 1 magnitude gezien. Dat
was nadat Flora de ster al was ge-
passeerd. Vijf waarnemers in En-
geland hadden een mis, en van de
zes waarnemers in Frankrijk had-
den er 3 een bedekking.
Lecacheux (10,2 seconden),
Meunier (5,93 sec.) en Serrau
(ruim 8 seconden, maar uittrede
moeilijk door bewolking). Zie fi-
guur 1 voor het pad met de waar-
nemers.

Irinara

Ook op 10 april heeft Lex
Blommers de planetoïde (5083)
Irinara waargenomen, maar geen
bedekking gezien. Ook 4 andere

Figuur 1.

waarnemers in Engeland, België
en Frankrijk hadden geen bedek-
king.

Flammario

Ook op 10 april heeft Harrie
Rutten de planetoïde (1021)
Flammario waargenomen, maar
geen bedekking gezien. Jeffery
en Harper (Engeland) hadden een
bedekking van respectievelijk
minder dan 1 seconde en 0,7 se-
conde, Pauwels (België) had een
bedekking van 7,45 seconden.
Zie figuur 2.

Nerthus

Op 11 april heeft Harrie Rutten de
planetoïde (601) Nerthus waarge-
nomen, maar geen bedekking ge-
zien. Francq (België) zag wel een

bedekking van 5,3 seconden.
Drie waarnemers in Engeland en
drie waarnemers in Frankrijk had-
den geen bedekking. Er was
blijkbaar sprake van een flinke
noord-shift. Zie figuur 3.

Petrina

Op 20 april heeft Harrie Rutten de
planetoïde (482) Petrina waarge-
nomen, maar geen bedekking ge-
zien. Ook Rothe (Duitsland) had
geen bedekking.

Dione

Op 21 april heeft Harrie Rutten de
planetoïde (106) Dione waarge-
nomen, maar geen bedekking ge-
zien. Jennings (Engeland)
meende iets gezien te hebben,
maar het kan een seeing effect
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geweest zijn. Zes andere waarne-
mers in Engeland, België, Frank-
rijk, Duitsland en Oostenrijk za-
gen ook geen bedekking.

Mickiewicz

Op 27 april heeft Harrie Rutten de
planetoïde (5889) Mickiewicz
waargenomen, maar geen bedek-
king gezien.

Bezovec

Ook op 27 april hebben Lex
Blommers en Harrie Rutten de
planetoïde (1963) Bezovec waar-

genomen, maar geen bedekking
gezien. Kloes en Messer (Duits-
land) hadden wel een bedekking
van 1,90 seconden, twee andere
waarnemers uit België en Italië
hadden geen bedekking. Zie fi-
guur 4.

Het afgelopen kwartaal

Op 29 maart werd door Nevsky
en Khorunzhiy (Rusland) een be-
dekking door (1062) Ljuba waar-
genomen met een duur van res-
pectievelijk 5,5 en 4,6 seconden.
Op 20 mei werd door Lecacheux
en Laques (Frankrijk) een bedek-

king door (168) Sibylla waarge-
nomen met een duur van respec-
tievelijk 7,63 en ruim 5 seconden.
Schnabel en Rodriguez (Spanje)
hadden een bedekking van res-
pectievelijk 12,8 en 4,5 secon-
den. Zie figuur 5.
Op 22 mei werd door Tagliaferri
(Italië) een bedekking door (7)
Iris waargenomen met een duur
van 15,7 seconden.
Op 28 mei werd door Dangl
(Oostenrijk) een bedekking door
(1977) Shura waargenomen van
2,6 seconden.
Op 30 mei meende Elliott (Enge-
land) een bedekking te zien door

F
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(583) Klotilde met een duur van 7
seconden. Het was een moeilijke
waarneming door lage hoogte,
bewolking en schemering.
Op 19 juni werd door Rothe
(Duitsland) een bedekking waar-
genomen door (233) Asterope
met een duur van 9,24 seconden.
Janik (Tsjechië) meende een
blink te zien.
Ook op 19 juni werd door
Lecacheux en Frappa (Frankrijk)
een bedekking door (483)
Seppina waargenomen met een
duur van respectievelijk 3,5 en
2,35 seconden. Corelli (Italië) zag
een bedekking van 4 seconden.

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn
er 2 bedekkingen geselecteerd.
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.

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 JULI - 4 OKTOBER 2005

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

do/vr 02-09 02.15 32 215 78 Diana 116 km 12.3 Noord Afrika
ma/di 04-10 01.38 53 121 210 Isabella 90 km 13.6 Italië

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

do/vr 02-09 HIP 115624 9.5 23h25m.4 -00o13' 2.9 9s
ma/di 04-10 TYC 1850-01255-1 10.5 05h10m.3 25o40' 3.2 12s

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

Figuur 5.

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.
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