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Redaktioneel

Op 5 november zal tijdens de
amateur bijeenkomst de Dr. J.
van der Biltprijs uitgereikt wor-
den aan Henk Bril. Wij feliciteren
Henk van harte met deze prijs.
Komt u ook om Henk te felicite-
ren?

Eind dit jaar zal, na een periode
van 7 jaar, er weer een
schrikkelseconde toegevoegd
worden. Er zijn echter geluiden
om de schrikkelseconden af te
schaffen. Terug naar de Ro-
meinse chaos?

Er zijn al vele planetoïden met
een maantje bekend. Ida is daar
een voorbeeld van. Bij 87 Sylvia
was sinds 2001 ook al een maan-
tje bekend, maar nu blijkt dat er
nog een tweede maantje om
Sylvia draait: de eerste drievou-
dige planetoïde.

Ik wens u veel leesplezier met
deze Occultus.

Jan Maarten Winkel
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VVVVVan der Bilt prijs 2005an der Bilt prijs 2005an der Bilt prijs 2005an der Bilt prijs 2005an der Bilt prijs 2005

toegekend aan Henk Briltoegekend aan Henk Briltoegekend aan Henk Briltoegekend aan Henk Briltoegekend aan Henk Bril
Door Adri Gerritsen

Binnen onze vereniging is verheugd gereageerd op de toekenning van de Dr. J. van der Bilt-prijs aan
ons gewaardeerd lid Henk Bril. Naar onze overtuiging heeft Henk deze prijs ten volle verdiend.
Iedereen die ooit het voorrecht heeft gehad met hem te mogen samenwerken, zal dit beamen.

De verdiensten van Henk, die in
1977 zijn intrede maakte in de
amateur-sterrenkunde, zijn in-
drukwekkend te noemen. Zo
speelde hij een sleutelrol bij de
oprichting van de JWG-afdeling
Drachten-Heerenveen en was hij
23 jaar bestuurslid van de Werk-
groep Sterbedekkingen, waarvan
18 jaar als voorzitter. Tevens
stond hij aan de wieg van ons
blad “Occultus”, dat inmiddels
een grensoverschrijdend begrip is
geworden.

Op het gebied van popularisering
heeft Henk Bril de afgelopen ja-
ren vele bijdragen geleverd. Niet
alleen als auteur van vele artike-
len, welke in zowel Zenit als de
Sterrengids zijn gepubliceerd,
maar ook als spreker tijdens di-
verse afdeling- en amateur-bij-
eenkomsten en symposia van uit-
eenlopende aard. Van zijn hand
kwamen ook diverse bijdragen
aan de Winkler Prins Encyclope-
die.

Daarnaast is Henk een verwoed
verzamelaar als het gaat om histo-
rische sterrenkundeboeken en –
kaarten. Op zijn website
(www.astrobril.nl) worden in dit
verband met regelmaat nieuwe
wetenswaardigheden gepubli-
ceerd.

Ook als actief waarnemer heeft
Henk zijn sporen verdiend, ge-
tuige de vele sterbedekkingen die
hij op zijn naam heeft staan. Bo-
vendien is hij altijd van de partij
als het gaat om het organiseren
van bijzondere expedities. Zo
werd de Venusovergang van 8
juni 2004, die door een groep

enthousiastelingen werd waarge-
nomen vanuit het Limburgse
Nieuwstadt, onder zijn bezielende
leiding een groot succes: een dag
om nooit te vergeten.

De laatste jaren heeft Henk er een
nieuwe passie bij: het organiseren
van expedities naar zonsverduis-
teringen. De voorbereiding en uit-
voering van dit soort -vaak ze-
nuwslopende- activiteiten, dwingt
bij velen een groot respect af. Be-
kend in dit verband zijn de expe-
dities naar Afrika (2001 en 2002)
waaraan menigeen dierbare herin-
neringen koestert.

Namens het bestuur en de leden
van onze vereniging feliciteren
we Henk vanaf deze plaats van
harte met deze prestigieuze prijs.
Henk, je hebt hem dik verdiend!

De prijs wordt uitgereikt tijdens
de Astrodag op zaterdag 5 no-
vember in Tilburg.
Deze wordt gehouden in het Mill-
Hillcollege, Vennenweg 42, 5051
BP te Goirle.
De kosten van de bijeenkomst
zijn 12,50 euro, excl. middag-
lunch (12,50 euro) en ’s avond
een koud buffet (17,50 euro). In
verband met lunches en buffetten
opgave vooraf verplicht tot uiter-
lijk 18 oktober bij Ton Spaninks
[tspaninks@zonnet.nl] of Harrie
Rutten [h.g.j.rutten@home.nl].

Inschrijving aan de zaal is om
10h30 en bestaat naast een lezing
van de J.van der Biltprijs ook uit
andere lezingen van door leden
van de KNVWS en ’s avonds is
er een lezing door een professio-
neel astronoom.

Wij zouden het heel erg op prijs
stellen als leden de bijeenkomst
bijwonen om Henk te feliciteren.
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Sylvia:Sylvia:Sylvia:Sylvia:Sylvia:

drievoudige planetoïdedrievoudige planetoïdedrievoudige planetoïdedrievoudige planetoïdedrievoudige planetoïde
Door Jan Maarten Winkel

De planetoïde 87 Sylvia werd in
1866 ontdekt in India door de
Britse astronoom N. Pogson. Het
is één van de grootste planetoïden
die men kent. Het is een enigszins
langgerekt object met als grootste
doorsnee 380 km. In 2001 is ge-
bleken dat Sylvia een maantje
heeft. Dat werd gevonden door
Mike Brown e.a. met de 10 meter
Keck telescoop op Hawaii. Nu
hebben Frank Marchis en colle-
ga’s van de sterrenwacht van Pa-
rijs met de Yepun, één van de 8
meter telescopen van de VLT in
Chili, een tweede maan bij Sylvia
ontdekt. Het is de eerste
‘triplanetoïde’ die men kent.
Sylvia was genoemd naar Rhea
Sylvia, de moeder van de stich-
ters van Rome. De ontdekkers
hebben daarom voorgesteld de
maantjes Remus en Romulus te
noemen. Dat is door de IAU
overgenomen. Ook kon men
dankzij de VLT-beelden (ge-
maakt met adaptieve optiek!) de
vorm en grootte van Sylvia zelf
beter bepalen, en wel op 380 x
260 x 230 km. met een rotatie-
periode van 5 uur en 11 minuten.
De maantjes bewegen in het-
zelfde vlak rond Sylvia in vrijwel
cirkelvormige banen. Ze zijn aan-
zienlijk kleiner dan de
hoofdplanetoïde. Remus op 710
km. van Sylvia met een omloop-
tijd van 33 uur is 7 km. groot.
Romulus op 1360 km. en een
omloop van 87,6 uur meet 18
km. Dankzij de maantjes kon

men de massa en dichtheid van
Sylvia bepalen. De dichtheid
bleek 1,2 maal die van water.
Men denkt dat zo’n lage dicht-

heid een teken is dat de
planetoïde niet alleen relatief veel
ijs bevat, maar bovendien is op-
gebouwd uit relatief los materiaal
met veel lege ruimte tussen de
onderdelen, met andere woorden
een losse aggregatie van stenen
en rotsen. De maantjes zijn moge-
lijk de overblijfselen van botsin-
gen met andere fragmenten of an-
dere planetoïden.

Meer informatie op: www.eso.org/
outreach/press-rel/pr-2005/pr-
21-05.html

Bronnen:
- Informatieblad 329-330

(Stichting De Koepel)
- ESO-News, 10 aug 2005
- e-mail service Planoccult,

7 aug 2005
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TTTTTerererererug naar deug naar deug naar deug naar deug naar de

Romeinse chaosRomeinse chaosRomeinse chaosRomeinse chaosRomeinse chaos
Veldslagen versus moderne telecommunicatie Door Reinier Ott

Het kon niet uitblijven, je kon er eigenlijk op wachten dat de gemoederen weer zouden oplopen, nu na
een periode van 7 jaar dat eind 2005 weer aan de beurt is voor de corrigerende schrikkelseconde. En ja
hoor, onlangs verscheen er in de krant een stukje over dat de Amerikaanse overheid van het
schrikkelseconde systeem af wil.

Na het lezen hiervan dacht ik di-
rect terug aan de geschiedenis
voor de jaartelling; De oude Ro-
meinen namen het aanvankelijk
ook niet zo nauw met de tijd.
Men definieerde toen een vast
aantal tijdsdelen tussen Zonsop-
komst en Zonsondergang. Zo ge-
beurde het dus dat deze vaste de-
len horae in de zomer langer
duurden dan in de winter. Immers
rond de zomerzonnewende is het
veel langer licht dan in de winter.
Ook met de lengte van het jaar
was het, nu in onze ogen, won-
derlijk gesteld; De oude Romei-
nen hadden aanvankelijk een sys-
teem van de schrikkelmaand
mensis intercalaris. Wanneer het
tropisch jaar en het kalenderjaar
ontoelaatbaar uit de pas ging lo-
pen werd er een extra maand toe-
gevoegd om de kalender weer in
gelijke tred te krijgen. Vaak werd
de invoering gedaan na een be-
langrijke historische gebeurtenis,
wanneer er bijvoorbeeld een
grote veldslag gewonnen was. In
het jaar 45 voor Christus bracht
Julius Ceasar orde in deze chaos:
Voortaan kent ieder jaar een vast
aantal van 12 maanden die geza-
menlijk met 365 dagen een jaar
vormen met eens in de 4 jaar een
extra schrikkeldag. Paus

Gregorius VIII corrigeerde deze
regel op 4 oktober 1582 door 10
dagen uit de kalender te knippen
(gedurende de 15 eeuwen was de
kalender ondanks het
schrikkeldagsysteem van onze
Julius toch achterop geraakt) en
de regel toe te voegen dat de
eeuwjaren geen schrikkeljaren
kunnen zijn, behalve wanneer dat
jaartal deelbaar is door het getal
400. Deze z.g. Gregoriaanse ka-
lender, vroeger, bij ons in de
Lage Landen, ook wel bekend als
“kalender nieuwe stijl” (toen wer-
den zelfs nog een tijd lang beide
systemen oude stijl en nieuwe
stijl naast elkaar gebruikt), ge-
bruiken wij nog letterlijk tot op
de dag van vandaag. Het is toch
verbazingwekkend dat met dit re-
latief eenvoudige vaste systeem
het kalenderjaar goed in de pas
gehouden kan worden. We hoe-
ven ons de komende duizenden
jaren er nog geen noemenswaar-
dige zorgen om te maken. De da-
tum is in ieder geval veilig ge-
steld.

Maar hoe zit het nu met de dag,
dat wil zeggen het aantal uren,
minuten en seconden dat een vol-
ledig etmaal kent. Wij hebben
ooit de dag als Zonnetijd gedefi-

nieerd, de gemiddelde tijdspanne
tussen de opeenvolgende Zon-
passages door het zuiden (= De
middelbare Zonnetijd). Echter
door onregelmatigheden in de
Aardrotatie en de getijden-
krachten, veroorzaakt door de
Zon en de Maan, neemt de
rotatiesnelheid van de Aarde in
een min of meer grillig patroon
geleidelijk af. Dit heeft tot gevolg
gehad dat hiervoor ook een
schrikkelsysteem is ingevoerd.
Sinds 1972 is er een vast systeem
in gebruik dat op gezette tijden
(na 31 december en/of na 30 juni)
de tijd met een seconde moet cor-
rigeren. Deze correctie vindt dan
plaats wanneer de afwijking in de
Aardrotatie groter wordt dan 0,9
seconden in absolute zin. Intus-
sen zijn er sinds 1972 al 23 van
dergelijke schrikkelseconden in-
gevoerd. De moeilijkheid is ech-
ter dat het onregelmatige gedrag
van de Aarde lastig te voorspellen
is en daarmee evident aan de uit-
spraak van schrikkelseconden
voor de komende jaren. Maar het
systeem lijkt in ieder geval water-
dicht; ieder half jaar publiceert
het IERS (International Earth
Rotation and Reference Systems
Service) of er voor de komende
periode een schrikkelseconde
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correctie nodig is (Meestal wordt
een schrikkelseconde toege-
voegd, maar het is theoretisch
ook denkbaar dat er na 31 de-
cember en/of na 30 juni weer een
seconde moet worden ingele-
verd). Door deze organisatie goed
in de gaten te blijven houden, is
in ieder geval ook de tijd veilig
gesteld.

Tegenwoordig gaan we elkaar
niet meer met zwaard en pijl en
boog te lijf met de schrikkeltijd in
het vooruitzicht, maar wij bege-
ven ons hiervoor liever op een
technisch commercieel strijdto-
neel. En zo lijkt het erop dat we
met onze technologische vooruit-

Figuur uit Volkskrant : 3 augustus 2005

gang ons mooie doordachte tijd-
systeem weer aan het ondergra-
ven zijn. Het is toch een volstrekt
belachelijk idee dat men de tijd
aan zijn lot wil overlaten door de
correctie erop af te schaffen. En
dat alleen maar omdat we niet
meer weten welke software in
telecommunicatieland op tilt gaat.
Ik denk even terug aan het jaar
2000, het begin van het nieuwe
Millennium (volgens sommigen
was dat pas in 2001), het viel al-
lemaal reuze mee met het digitale
disasters die men voorspelde.
Sterker nog, de economie heeft
zelfs van allerlei rampscenario-
bedrijfjes nog geprofiteerd. De
kwestie van het afschaffen van de

schrikkelseconden komt mij
nogal onnadenkend over. Kenne-
lijk bekommert men zich hierbij
niet over het falen van software
dat wel de goede tijd aangeeft.
Als men echt het
schrikkelseconde systeem wil los-
laten, dan zal er vast wel weer
een nieuwe tijdschaal aan het ar-
senaal worden toegevoegd; ware
astronomen laten zich ten slotte
niet de les lezen door dit soort
economisch gerommel met de
tijd. Eerlijk gezegd denk ik dat
we ook niet staan te wachten op
een tijdschaal “nieuwe stijl”. In
dit geval zou een benaming
“geen stijl” beter op zijn plaats
zijn.

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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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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WWWWWaaraaraaraaraarnemingennemingennemingennemingennemingen

1e helft 20051e helft 20051e helft 20051e helft 20051e helft 2005
Door Hans Govaarts

Het is van het voorjaar niet al te best weer geweest. Het aantal waarnemingen viel dan ook iets tegen.
Met name in de maand mei is er flink waargenomen. Ook waren er geen expedities voor rakende ster-
bedekkingen. Het aantal waarnemers is ook gedaald. Slechts negen waarnemers hebben hun resultaten
opgestuurd. De resultaten zijn doorgestuurd naar het ILOC in Japan.

Overzicht waarnemingen 2005 - 1e halfjaar

1e halfjaar 2e halfjaar
Waarnemer Intredes Uittredes Rakenden Intredes Uittredes Rakenden Totaal

Boschloo, R. 37 37
Edens, E. 27 27
Govaarts, H. 8 8
Hazendonk, J. 14 14
Limburg, E. 18 2 20
Rutten, H. 35 2 37
Scholten, A. 6 6
Winkel, J.M. 3 3
Zanstra, W. 5 5
Totaal 153 2 2 157

Ook de resultaten van het najaar kunnen worden opgestuurd naar Hans Govaarts,
Agaatdreef 66, 7828 AE  EMMEN.

Agenda

5 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 te Leiden, Nederland
24-29 augustus 2007 – ESOP XXVI te Praag, Tsjechië
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Sterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen doorSterbedekkingen door
PlanetoïdenPlanetoïdenPlanetoïdenPlanetoïdenPlanetoïden
1 oktober 2005 - 1 januari 2006

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.

Baetsle

Op 4 augustus heeft Harrie Rutten
de planetoïde (2513) Baetsle
waargenomen, maar geen bedek-
king gezien. Ook 4 andere waar-
nemers in Frankrijk, Duitsland en
Italië hadden geen bedekking.

Het afgelopen kwartaal

Op 17 juli werd door Rain (Duits-
land) een bedekking door (8126)
1966 BL waargenomen met een
duur van 0,4 seconden.
Op 7 augustus werd door Buslov
(Rusland) een bedekking door
(134) Sophrosyne waargenomen
met een duur van 2,6 seconden.
Op 1 september werd door Rothe
(Duitsland) een bedekking door
(206) Hersilia waargenomen met
een duur van 12,2 seconden.

Op 6 september werd door Nason
(USA) een bedekking door (680)
Genoveva waargenomen van 3
seconden. Vanuit Europa werd er
door drie waarnemers vanuit Ne-
derland, Duitsland en Tsjechië
geen bedekking gezien (zie fi-
guur 1).

Het komende kwartaal

Voor de komende maanden zijn
er 9 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.
Het kaartje voor de bedekking
door Isabella staat in het vorige
nummer. Planetoïde Amherstia
geeft een grote kans op succes in
het noorden van Nederland, ter-
wijl Vienna op 19 december een
grote kans op succes geeft voor
geheel Nederland.

F
iguur 1
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Niet geselekteerd

Mochten er waarnemers zijn die ook andere (niet in de lijst opgenomen) 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 gepubliceerd worden.
Als men geen toegang heeft tot internet dan verzoek ik hen contact met mij op te nemen. Ik zal hen dan van
de gewenste informatie voorzien.

STERBEDEKKINGEN DOOR PLANETOIDEN - 1 OKTOBER 2005 - 1 JANUARI 2006

Bron berekeningen/ kaarten: Edwin Goffin/ EAON.

Datum Tijd UT ho AZo Planetoïde Diam. magn. Bedekkingszone

ma/di 04-10 01.38 53 121 210 Isabella 90 km 13.6 Italië
di 11-10 22.50 35 97 712 Boliviana 132 km 11.8 Denemarken

zo/ma 24-10 00.24 58 190 397 Vienna 46 km 11.4 Ierland
ma/di 08-11 01.31 27 90 1032 Pafuri 59 km 16.3 Frankrijk
vr/za 26-11 00.36 36 270 705 Erminia 139 km 13.0 Scandinavië

zo/ma 28-11 05.52 39 257 1578 Kirkwood 57 km 15.1 Frankrijk
di/wo 30-11 00.01 77 152 516 Amherstia 76 km 13.2 NOORD NEDERLAND

ma 19-12 20.12 48 186 397 Vienna 46 km 12.7 NEDERLAND
vr 30-12 23.29 32 146 456 Abnoba 43 km 13.8 Griekenland

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

ma/di 04-10 TYC 1850-01255-1 10.5 05h10m.3 25o40' 3.2 12s
di 11-10 TYC 1831-01958-1 9.9 04h45m.3 22o41' 2.1 24s

zo/ma 24-10 TYC 1222-00690-1 10.6 02h31m.0 20o20' 1.2 5s
ma/di 08-11 HIP 48303 8.9 09h50m.9 20o48' 7.4 3s
vr/za 26-11 HIP 3994 9.3 00h51m.3 27o21' 3.8 20s

zo/ma 28-11 TYC 1895-01593-1 10.7 07h03m.3 23o00' 4.4 11s
di/wo 30-11 TYC 2913-00379-1 11.0 05h28m.7 40o31' 2.3 5s

ma 19-12 TYC 0634-00722-1 9.9 02h12m.8 10o24' 2.9 9s
vr 30-12 HIP 41043 8.0 08h22m.6 -00o32' 5.9 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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